PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 001/2022
ABERTURA: 21 DE JUNHO DE 2022 às 09h.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, CLIMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E
REFORMA EM GERAL, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Edital de Licitação – Concorrência Pública nº. 001/2022 - Página 1 de 90

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA– Estado da Bahia, através da Comissão de Licitação, por determinação da Exma. Srª.
LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, torna público, para conhecimento das empresas interessadas que no dia 21 de
junho de 2022, às 09h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, sito à Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I,
Nova Viçosa-BA, CEP 45920-000, será realizada licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo “menor preço
por lote”, sob o regime de execução indireta, por empreitada global. A presente licitação será regida pelas disposições da lei
8.666/93 suas alterações, e demais disposições legais pertinentes e aplicáveis à espécie. O edital e seus anexos estão
disponíveis no site: http://www.novavicosa.ba.gov.br/site/editais . Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala da
Comissão de Licitação, sem qualquer custo, e poderão adquirir cópia impressa mediante pagamento de R$ 10,00 (dez reais),
que deverá ser recolhido na Divisão de Tributação; Bancos conveniados ou Casas Lotéricas, ou em mídia digital a ser
fornecida pelo interessado, sem custos, mediante o preenchimento de formulário específico a ser entregue pela Comissão de
Licitação, nos dias úteis, no horário de 8h às 12h, após requerimento e identificação do emissário da empresa requisitante. A
sessão será conduzida pela Comissão de Licitação, designada nos autos do processo em epígrafe.
1 - DO OBJETO.
1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, CLIMATIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO de acordo com as
planilhas e anexos que integram o presente edital, compostos de Planilha Orçamentária Básica, Cronograma FísicoFinanceiro, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, indicados no Processo Administrativo 098/2022 que originou o
pedido.
1.2. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, por empreitada global.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
2.1. Poderão participar desta Licitação todos os interessados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que tenham adquirido o edital e desde que preencham as exigências constantes deste edital e seus anexos.
2.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.
2.3. Não poderá concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do certame:
a) Empresas constituídas sob a forma de consórcio;
b) Empresas sob processo de intervenção, liquidação, falência, dissolução ou recuperação judicial;
c) Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
d) Empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta; federal,
estadual ou municipal, bem como a que esteja punida com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração
Municipal de Nova Viçosa;
e) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Nova Viçosa, bem assim a empresa da qual tal
servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1. Considera-se representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante mediante contrato, procuração ou outro
documento equivalente, com poderes para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes proposta ou
documentação de habilitação, devendo ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado
na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
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obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos documentos pessoais de todos sócios constantes no quadro
societário.
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da qual constem
poderes específicos para prestar esclarecimentos, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove
os poderes do mandante para a outorga, devidamente autenticados.
c) Declaração formal de que a empresa e seus representantes não estão enquadrados em nenhuma das hipóteses elencadas
no item 2.3 deste edital (Anexo).
d) Em obediência ao que determina a Lei Complementar n° 123/2006, as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP), terão preferência de contratação e deverão entregar junto à credencial declaração de enquadramento no regime
diferenciado, de acordo com o considerado no art. 3°.
e) A não entrega da Declaração do subitem anterior indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios da LC
123/2006.
3.2. O representante legal ou o procurador deverá apresentar-se munido de documento oficial de identificação que contenha
foto, acompanhado das respectivas cópias autenticadas e legíveis.
3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
representar apenas uma credenciada.
3.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das licitantes, desde que devidamente
credenciados.
3.7. A falsidade das declarações prestadas poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas neste edital, mediante o devido
processo legal e implicará, também, na inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
4 - APRESENTAÇÃODOS ENVELOPES
4.1. Os documentos de habilitação e Proposta de Preços, depois de ordenados na sequência estabelecida neste edital, serão
apresentados em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, os quais deverão conter no anverso:
4.1.1. ENVELOPE A - Habilitação
Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA;
Objeto;
Razão social do licitante.
4.1.2. ENVELOPE B – Proposta de Preços
Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA;
Objeto;
Razão social do licitante.
4.2. Os envelopes para esta licitação só serão recebidos pela Comissão na data, horário e local indicado no preâmbulo.
5 - ENVELOPE A - HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos do ENVELOPE A – Habilitação - deverão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou por servidores do Departamento de
Licitações*, conforme relação a seguir:
5.1.1 - Habilitação Jurídica:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro
Comercial no caso de empresa individual;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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c)
d)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
Cédula de Identidade dos Sócios da Empresa.

5.1.1.1. Se os documentos constantes das alíneas acima forem apresentados no credenciamento, na forma requerida para
Habilitação, não será necessária sua juntada no Envelope A.
5.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídico – CNPJ;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e regularidade com
Seguridade Social (INSS);
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de
Certificado de Regularidade;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
5.1.3 - Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
nos termos da legislação em vigor, acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus responsáveis técnicos.
b) Comprovação de capacidade técnica operacional e aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, onde contemple os serviços apresentados na
planilha orçamentária com quantidades compatíveis com o objeto licitado.
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 01 ESCOLAS POSTO DA MATA
ITEM

UND.

QUANT.
MÍNIMA
EXIGIDA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS

M²
M²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO.
MONTAGEM DE FORRO EM PVC

M²

2.725

M

413

M²

557

M²

1.531

INSTALACAO CHAPA POLICARBONATO COMPACTO SOBRE ESTRUTURA

M²

41

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
FORECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO,
POTÊNCIA DOS MÓDULOS: 545WP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR P/ SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
DE 50.000 W
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR

M

4.200

UND

28

UND

1

UND

1
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145
703

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 02 ESCOLAS SEDE NOVA VIÇOSA E DISTRITOS
ITEM

UND.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL OU TELHAMENTO
COM TELHA CERÂMICA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE

M²
M²

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
FORECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO,
POTÊNCIA DOS MÓDULOS: 545WP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR P/ SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
DE 50.000 W
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA INCLUINDO
(PLANTA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA/ DIAGRAMA UNIFILAR/ E PLANTA EM 3D DE
ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ SÉRIE E OU CONTÍNUO) E APROVAÇÃO
JUNTO A CONCESSIONÁRIA

QUANT.
MÍNIMA
EXIGIDA

1134
4.627

M²

4.923

M

1.117

M²

223

M

15.000

UND

28/

UND

1

UND
UND

1
1

b.1) Os atestados mencionados na alínea ‘b’ deverão estar acompanhados das Anotações de Responsabilidade Técnicas
(ART) em nome do profissional vinculado a empresa onde conste o nome da licitante como executora e contrato de execução
de obra ou serviço.
c) Comprovação da capacidade técnico profissional da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA ou
CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT, e que se refiram a contratos concluídos,
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes:

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL - LOTE 01 ESCOLAS POSTO DA MATA
ITEM

UND.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS

M²
M²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO.
MONTAGEM DE FORRO EM PVC

M²

2.725

M

413

M²

557

M²

1.531
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QUANT.
MÍNIMA
EXIGIDA

145
703

INSTALACAO CHAPA POLICARBONATO COMPACTO SOBRE ESTRUTURA

M²

41

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
FORECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO,
POTÊNCIA DOS MÓDULOS: 545WP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR P/ SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
DE 50.000 W
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR

M

4.200

UND

28

UND

1

UND

1

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL – LOTE 02 ESCOLAS SEDE NOVA VIÇOSA E DISTRITOS
ITEM

UND.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL OU TELHAMENTO
COM TELHA CERÂMICA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE

M²
M²

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
FORECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO,
POTÊNCIA DOS MÓDULOS: 545WP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR P/ SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
DE 50.000 W
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA INCLUINDO
(PLANTA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA/ DIAGRAMA UNIFILAR/ E PLANTA EM 3D DE
ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ SÉRIE E OU CONTÍNUO) E APROVAÇÃO
JUNTO A CONCESSIONÁRIA

QUANT.
MÍNIMA
EXIGIDA

1134
4.627

M²

4.923

M

1.117

M²

223

M

15.000

UND

28

UND

1

UND
UND

1
1

c.1. Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ,
endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades
desenvolvidas, período da contratação.

c.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou pela própria
Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
c.1). A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social (se sócio), contrato de prestação de serviços
com firma reconhecida, registro em CCPS, Ficha de Registros de Empregados ou pela Certidão de Registro do licitante no
CREA se nela constar o nome do profissional indicado;
d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica,
instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. A
relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de declaração autorizando a
indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital.
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d.1) A equipe técnica mínima deverá ser composta por no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, 01 (um) Engenheiro Eletricista e
01 (um) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho.
e) Declaração formal e expressa do responsável técnico, detentor de atestados de capacidade técnica profissional, indicado
para acompanhar os serviços/obras, autorizando a sua indicação, firmada com data posterior à publicação do Edital,
acompanhada pelo currículo profissional no mesmo.
e.1) Recomenda-se que a declaração exigida na alínea e) seja apresentada com firma reconhecida, entretanto, caso a mesma
seja apresentada sem o referido reconhecimento, ficará a cargo da comissão, verificar a autenticidade da assinatura
apresentada.
f) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

g) Alvará de Funcionamento válido na data do Certame
h) PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - conforme exigência da NR – 01, Lei 6.514/77 e Portaria do
MTB n° 3.214/78, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por Engenheiro de Segurança do
Trabalho e certidão de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O referido programa deverá conter assinatura do
profissional elaborador e do representante da empresa;
i) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme exigência da NR – 07, Lei 6.514/77 e Portaria do
MTB n° 3.214/78. O referido programa deverá conter assinatura do profissional elaborador e do representante da empresa;
j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PIRGRCC, conforme exigência da Lei 12.305/2010,
Inciso III do art. 20, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por Engenheiro Sanitarista,
Ambiental ou Florestal, juntamente com a comprovação de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O referido
programa deverá conter assinatura do profissional elaborador e do representante da empresa;
5.1.3.1. Atestado de Visita Técnica - A Licitante deverá visitar o(s) local(is) dos serviços, até o 2º (segundo) dia útil anterior a
abertura do certame, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua execução. Não poderá a Licitante alegar
posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato.
5.1.3.1.1. A visita técnica não é obrigatória, devendo o licitante que optar pela não realização da mesma, juntar declaração de
pleno conhecimento e abrindo mão do direito a alegações posteriores.
5.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente da sede do
licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data da apresentação da proposta, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria certidão.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data
de apresentação da proposta.
b.1) A comprovação de que trata o inciso acima, poderá ser feita através de cópias de referências do livro diário (número do
livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde constem o balanço patrimonial e
demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de
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acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, devidamente assinados pelo seu titular ou representante legal e
pelo contador.
b.2) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os documentos em
apreço, o memorial de cálculo correspondente.
b.3) A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – ILG, Índice de
Liquidez Corrente – ILC, e Índice de Endividamento Total - IET resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo≥ 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante ≥ 1,0
Passivo Circulante
IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL= Exigível total ≤ 0,60
Ativo total
b.4) As fórmulas em apreço deverão ser apresentadas em memorial de cálculos, assinado por contador que elaborou e pelo
sócio administrador da empresa.
b.5) O valor estimado dos serviços, de acordo com a planilha orçamentária básica é de:
Lote 01: R$ 11.170.585,19 (Onze milhões, cento e setenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).
Lote 02: R$ 10.870.161,03 (Dez milhões, oitocentos e setenta mil, cento e sessenta e um reais e três centavos).
c.) Demonstração de Capital Social de, no mínimo, 10% (Dez por cento) do valor do orçamento base fornecido pela Prefeitura,
concernente à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC do IBGE.
Neste caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote, o patrimônio líquido exigido será a resultante da soma de
tantos quantos forem os lotes ofertados.
5.2. Cumprimento do dispositivo Constitucional
5.2.1. Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menor de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º
da Constituição Federal, emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ou pela própria licitante (conforme modelo constante do
Anexo II, do presente edital).
5.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no
presente edital e seus anexos.
5.4. OBSERVAÇÕES:
a) A autenticação da documentação por servidores do Departamento de Licitação somente será feita com antecedência de
até 02(dois) dias da data prevista para abertura da sessão, nos horários das 8h às 12h.
b) A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados, ensejará a adoção
imediata da aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública,
pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos, bem como de proposta à autoridade competente, de aplicação de penalidade de
inidoneidade, independentemente de outras medidas penais cabíveis.
c) Quaisquer documentos e/ou certidões que não contiverem data de validade explícita serão considerados válidos por um
período de 30 (trinta) dias, a contar da data de suas emissões.
d) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no
presente edital e seus anexos.
6. ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma nacional em papel timbrado da proponente, em 01
(uma) via, por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as folhas, devendo a última ser
assinada pelo representante legal da empresa ou procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que
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lhe confira poderes para tal e pelo Eng. Responsável Técnico.
6.2. Planilhas levando em consideração os serviços discriminados, que deverão ser fielmente desempenhados, de
acordo com o quantitativo mínimo indicado, contento: Planilha orçamentária; Planilha orçamentária (Custo Direto);
Resumo do orçamento; Relatório Analítico - Composições de Custos; Relatório Analítico – Composições Auxiliares;
Orçamento – Curva ABC – Serviços; Orçamento – Curva ABC – Insumos; Composição do BDI; Tabela de
Encargos Sociais.
6.3. Indicação do valor global em algarismos e por extenso, com duas casas decimais;
6.4. Prazo de validade de no mínimo 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta, facultado,
porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.5. Indicação do nome e qualificação do representante legal da empresa, para assinatura de eventual contrato.
6.6. Cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas mensais, contendo barras, percentuais e desembolso
com valores horizontais e verticais, simples e acumulados, totalizado horizontal e verticalmente, por etapa de
serviços, ficando ressalvado à Contratante o direito de proceder às alterações que julgar convenientes no decorrer
da execução das obras/serviços.
6.9.1. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição
de pagamento á vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento
das faturas.
6.10. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as remunerações
decorrentes da prestação dos serviços em horas extras por parte dos empregados da contratada), encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, EPI’s, alimentação, transporte de qualquer natureza,
procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de
técnico de segurança responsável, organização de CIPA e de todos os demais requisitos legais de segurança e
medicina do trabalho, administrativo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada, de suas obrigações, inclusive todos os
custos com fornecimento de materiais e demais insumos dos serviços a serem realizados.
6.11. Caso haja necessidade de incluir durante a execução dos serviços algum item referente a aumento de
quantitativo por motivo de alteração de projetos, será respeitado o preço unitário da planilha contratual, e no caso
de serviços novos estes terão seus custos fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.
6.12. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais e unitários superiores aos orçados pela
Administração.
6.13. A proposta deverá obrigatoriamente conter todas as informações padrões contidas no modelo anexo a este
edital (Carta de Apresentação da Proposta).
6.14. Os licitantes deverão apresentar as propostas dos lotes em um único envelope.
7 - PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
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7.1. A Comissão de Licitação adotará os seguintes procedimentos:
7.1.1. Fará a conferência dos documentos de habilitação dos licitantes participantes, os quais serão rubricados pelos
membros da Comissão e representantes credenciados dos licitantes.
7.1.2. Estando todos habilitados e tendo renunciado ou decorrido o prazo recursal, passará à segunda fase.
7.2. Em seguida a Comissão, abrirá os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, dos licitantes considerados habilitados,
adotando os seguintes procedimentos:
7.2.1. Aberto o Envelope nº 02 - Proposta de Preços e distribuída a documentação nele contida para análise e rubrica pelos
membros da Comissão e representantes credenciados dos Licitantes, a Comissão analisará os preços propostos e
comunicará, pelos meios próprios, o resultado da classificação nesta proposta e abrirá o prazo de recurso previsto em Lei.
7.2.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao
valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
7.3. Serão desclassificadas propostas que:
a) não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições;
b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
c) apresentem preços globais e unitários superiores aos orçados pela Administração.
d) apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços e insumos de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos instituídos por Lei ou que apresentem preços excessivos ou inexequíveis
conforme art. 48 da Lei 8.666/93;
7.4. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação por parte dos interessados ou, caso haja recursos, após o
julgamento dos mesmos, será procedido o julgamento final e comunicado o resultado aos Licitantes, pelos meios próprios.
8. JULGAMENTO FINAL DA LICITAÇÃO
8.1. O julgamento final da Licitação obedecerá ao seguinte critério:
8.1.1. Será considerado vencedor a licitante que oferecer o menor preço por lote.
8.1.2. Ocorrendo empate, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao desempate através de sorteio.
8.1.3. Após a conclusão da análise e julgamento das Propostas de Preços, será elaborado um relatório pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL, informando a ordem classificatória dos Licitantes, as razões das desclassificações, se for o
caso, e a indicação do Licitante vencedor.
8.1.4. Se todos os Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de
Licitação - CPL poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas,
escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação.
9. IMPUGNAÇÃO
91. Qualquer pessoa que se julgar prejudicada quanto ao edital poderá impugná-lo em até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para recebimento das Propostas.
9.2. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes.
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9.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até que seja
proferida decisão final na via administrativa.
9.4. As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, bem como as enviadas através de fax ou e-mail, não serão
acatadas.
9.5. Deverão as impugnações ser acompanhadas dos documentos que comprovem que o emissor do documento tem poderes
para fazê-la, através da apresentação dos documentos elencados no item 3.1 junto a petição.
10. RECURSO
10.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos previstos na forma do artigo 109, da Lei
8.666/93 com as alterações.
10.2. Os recursos deverão observar os seguintes critérios:
a) Ser dirigidos ao Gestor Municipal, através da Comissão de Licitação, devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhados de documentação pertinente;
b) Ser assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser
anexado o instrumento procuratório;
c) Os recursos eventualmente interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Protocolo da COPEL da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa, situada na Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa-BA, CEP 45920-00. Não será dado
conhecimento a recursos, impugnações, representações ou consultas que forem encaminhadas via correios, fax, e-mail e/ou
qualquer outro meio que não seja o protocolo original no setor competente.
11 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade superior para
deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação.
12 - CONTRATAÇÃO
12.1. Após convocação, a licitante ganhadora terá o prazo de 05 (cinco) dias para proceder com a assinatura do contrato, sob
pena de desclassificação da sua proposta e convocação da empresa subsequente.
12.1.1. A efetivação, com a publicação do contrato dar-se-á através de termo próprio a ser assinado pelo Município e a
empresa vencedora, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura.
12.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.
12.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade
das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de
habilitação, procedendo à contratação.
12.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos.
12.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem
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necessárias, nos limites previstos na Lei 8666/93 e alterações posteriores.
12.6. O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
12.7. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenham servido de base à
Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
12.8. Até a assinatura do contrato pela empresa vencedora, poderá a Contratante efetuar diligências no sentido de verificar a
veracidade das informações, quanto à capacidade técnica operacional e financeira, se tiver ciência de fatos ou circunstâncias
anteriores ou posteriores ao julgamento, aplicando à licitante as sanções penais cabíveis

13. PENALIDADES E SANÇÕES.
13.1. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução do objeto licitado,
sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:
13.1.1. Suspensão do direito de licitar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
13.1.2. Multa pelo atraso no prazo da data de início da execução dos serviços após a expedição da Ordem de Serviços,
conforme minuta do contrato.
13.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido
sempre que a CONTRATADA ressarcir à Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada prevista neste Edital. A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da Prefeito Municipal de
Nova Viçosa.
13.1.4. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá
o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi
imposta.
13.1.5. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do Gestor Municipal, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas dos autos.
14. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
14.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou anulado por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção do
disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS.
15.1. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato, anexa a este
Edital.
15.2. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres
contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.
15.3. Caso as datas previstas para realização de eventos relacionados com esta licitação sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, e não havendo retificação da convocação, qualquer evento relativo à mesma deverá ser realizado no primeiro dia
útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, independente de qualquer comunicação aos
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interessados.
15.4. O Município de NOVA VIÇOSA reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
15.5. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. A CPL
solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.
15.6 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a, quando necessário, profissionais de
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.
15.7. As empresas interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação na sala da COPEL da
Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA situada no endereço definido no preâmbulo deste edital, mediante solicitação por
escrito em no máximo até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura da licitação, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e pelo
email: licitacao@novavicosa.ba.gov.br .
15.8. A critério da Contratante, considerando a disponibilidade de recursos financeiros, os quantitativos previstos neste Edital
poderão ser alterados para mais ou para menos, respeitando os limites permitidos pela Lei 8.666/93.
15.9. É de responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento dos atos deste procedimento por meio do Diário Oficial
do Município de NOVA VIÇOSA por meio do site: htCPs://www.novavicosa.ba.gov.br/site/DiarioOficial.
16. FAZ PARTE DO PRESENTE EDITAL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Minuta do Contrato;
Declaração do Menor (inciso XXXIII, art. 7º CF);
Carta Credencial;
Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal;
Declaração de recebimento de documentos e conhecimento;
Declaração de Inexistência de desimpedimento de licitar / contratar;
Declaração de Responsabilidade;
Modelo de Carta Proposta;
Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas (Em mídia digital).
Nova Viçosa-BA, 29 de abril de 2022.
_________________________________
Cristiano Xavier Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
13.635.016/0001-12, com sede na Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa, Estado da
Bahia, neste ato representado por sua Prefeita Sra. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, doravante denominada
CONTRATANTE e do outro lado a empresa, xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxx inscrita do CNPJ/MF, sob o nº xxxxxxxxxxxx, aqui representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxx,
brasileiro, >>>>>>>>>,inscrito n o CPF sob o nº >>>>>>>>>>>>>>>, RG nº >>>>>>>>>>, resolvem firmar o presente contrato,
sob o regime de execução indireta, nos termos do procedimento licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022,
observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, que se regerá mediante as
Cláusulas e condições que subseguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto
1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO REESTRUTURAÇÃO TOTAL DAS UNIDADES ESCOLARES,
COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, CLIMATIZAÇÃO E REFORMA, de acordo com as planilhas e
anexos que integram o presente edital, compostos de Planilha Orçamentária Básica, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial
Descritivo e Especificações Técnicas, indicados no do Processo Administrativo nº 098/2022 que originou o pedido.
1.2. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, por empreitada global.
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Responsabilidade das Partes
2.1 - Compete à CONTRATADA:
a) Realizar os serviços objeto do presente contrato dentro da boa técnica e de acordo com as normas constantes na ABNT,
respeitando ainda, o disposto nas especificações contidas nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA;
b) Atender rigorosamente aos prazos contratuais referentes à conclusão das etapas ou eventos construtivos aqui indicados,
disponibilizando, para tanto, de todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à realização das atividades,
podendo, inclusive, dispor de equipes de trabalho em regime de turnos diferenciados.
c) Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo de lei, independentemente do recebimento da fatura;
d) Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
e) Arcar com eventuais danos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por irregularidades ou ineficiência de
seus profissionais na execução dos serviços contratados;
f) Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações
trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados;
g) Aceitar, nas mesmas condições Contratuais os acréscimos ou supressões que forem necessários, até o limite legal
previsto na Lei 8666/93.
h) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, caso seja necessária para a prestação dos
serviços.
i)
Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato;
j)
Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
k) Utilizar na execução dos serviços somente materiais previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de
Nova Viçosa;
l)
Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à prestação dos serviços;
m) Preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de
qualquer natureza, decorrentes de sua ação;
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n) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à prestação dos serviços
contratados como única e exclusiva empregadora.
I - A CONTRATADA, na vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu
pessoal, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos
os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos
materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.
2.2 - Compete à CONTRATANTE:
a) Fornecer as especificações, instruções e localizações e todos os elementos básicos e dados complementares que se
fizerem necessários para a prestação completa dos serviços objeto desta contratação;
b) Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função do serviço contratado.
c) Efetuar os pagamentos das faturas nas datas estipuladas no Contrato.
d) Supervisionar a realização dos serviços efetuados pela contratada por intermédio da fiscalização por profissional
qualificado, que verificará a observância os projetos, especificações, cronogramas e demais requisitos estipulados neste
contrato.
e) Proceder a medição dos serviços executados, emitindo os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à Contratada,
de acordo com os critérios definidos neste Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – Prazo de Vigência e Execução
3.1. A vigência e execução dos serviços constantes do presente contrato está estimada em 24 (vinte e quatro) meses, de
acordo com a previsão do cronograma físico financeiro, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços .
3.1.1. Serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que independam da vontade ou do
controle da CONTRATADA, verificados e aceitos pela Fiscalização.
3.1.2. O prazo estipulado nesta cláusula poderá ser prorrogado, desde que observadas as condições estabelecidas no art. 57
da lei 8.666/93 e alterações posteriores, com as devidas justificativas, mediante Aditivo contratual.
CLÁUSULA QUARTA – Valor e Forma de Pagamento
4.1. Pelos serviços aqui ajustados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$ .....................
(.......................................................), conforme detalhado na Planilha de Preços da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022.
4.1.1. Os valores acima deverão ser pago em parcelas, através de crédito na Conta Corrente ...... ,da Agência ....., BANCO
.....cidade.... de titularidade da CONTRATADA.
4.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela. A Contratada deverá apresentar a
nota fiscal correspondente ao objeto licitado, que será atestada pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa.
4.2.1. Deverá acompanhar a Nota Fiscal o boletim de medição com a discriminação dos serviços e indicação das
localidades onde foram realizados, em consonância com a planilha contratual.
4.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4320/64.
4.4. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:
a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a contratante;
b) Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no contrato;
c) Não execução dos serviços nas condições estabelecidas no contrato;
d) Erros ou vícios nas notas fiscais/faturas.
4.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que lhe for imposta,
sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
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4.6. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da
aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
a) Débitos a que tiver dado causa.
b) Despesas relativas à correção de eventuais falhas.
c) Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.
d) Utilização de materiais ou equipamentos do CONTRATANTE cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA
e) Débitos de ordem trabalhista relativos a pagamentos de empregados da CONTRATADA utilizados execução deste
contrato.
CLAÚSULA QUINTA – Dotação Orçamentária
5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da
CONTRATANTE, previsto para o exercício financeiro de 2017, de acordo com a Dotação Orçamentária abaixo indicada e dos
créditos que forem previstos no Orçamento Municipal para os exercícios seguintes, nos termos do plano plurianual e das
diretrizes orçamentárias que forem consignadas para tal fim.
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: 2.081 - Manutenção das Unidades Escolares
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 - 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 01 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%
FONTE: 04 - Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educação
FONTE: 19 - Transferências FUNDEB (30%)
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: 2.079 - Gestão das Ações do Precatório do FUNDEF
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 95 - Precatórios FUNDEF

CLAÚSULA SEXTA – Medições
6.1 - As medições serão elaboradas de acordo com o cronograma físico financeiro e os serviços registrados no Boletim de
Medição (BM) serão considerados aceitos, provisoriamente e reconhecidos em condições de ser faturados pela
CONTRATADA. Deverá o boletim ser assinado por ambas as partes, para fins de apresentação ao setor financeiro para o
devido pagamento.
6.1.1 - A CONTRATADA deverá acompanhar as medições ou avaliações procedidas pelo CONTRATANTE, oferecendo, na
oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar necessárias, as quais serão submetidas à apreciação e
julgamento da mesma.
6.1.2 - A assinatura da CONTRATADA, por seu representante, junto ao CONTRATANTE implicará no reconhecimento da
exatidão do Boletim de Medição (BM), para efeito de faturamento.
6.2. - A CONTRATADA estará obrigada a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços.
6.3 - Caso haja necessidade de incluir durante a execução da obra algum item referente a alteração de quantitativo por motivo
de modificação de projetos, será respeitado o preço unitário das planilhas contratuais, e no caso de serviços novos estes terão
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seus custos fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades
7.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido ensejará na aplicação de multa
de 5% do valor do contrato.
7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração do Município, garantida a prévia defesa poderá
aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo
de 15(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da Prefeitura Municipal
de Nova Viçosa, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada.
7.2.1. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o
mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito desta Municipalidade até o cumprimento da penalidade que
lhe foi imposta.
7.2.2. A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva da Gestora Municipal de NOVA VIÇOSA ou de
quem dela receber delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
7.3. As penalidades serão aplicadas:
a)
b)
c)

Quando houver atraso por culpa da CONTRATADA.
Quando paralisar injustificadamente os serviços,
Quando houver descumprimento das cláusulas contratuais.

7.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
7.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.6. Estas penalidades serão aplicadas a critério da Administração Municipal, e quando aplicadas, serão devidamente
registradas.
7.7. As sanções previstas nos subitens 7.2, alíneas “c” e “d” poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
que, em razão dos contratos:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão
8.1. A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial ou extrajudicial quando da
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ocorrência de quaisquer das hipóteses:
a) Falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial;
b) Transferência no todo ou em parte o serviço CONTRATADA sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal de Nova
Viçosa;
c) Retardamento do início da execução dos serviços após 10 (dez) dias do recebimento da Ordem de Serviço;
d) Não cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, principalmente o não pagamento de seu pessoal, ou a reiterada
impontualidade no cumprimento dessas obrigações;
e) Não apresentar a comprovação de adimplemento das obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e
depósitos do FGTS, para com seus empregados, quando solicitada pela Fiscalização;
f) Execução dos serviços com manifestada imperícia técnica ou execução negligente comprovada pela fiscalização da PMNV.
g) Nos demais casos previstos em lei.
§ 1o. Rescindido o Contrato, o Contratante imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços prestados entregando-os a
quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da Contratada, que responderá na forma legal e contratual
pela infração ou prestação inadequada que tenha dado causa à rescisão.
§ 2o. No caso do parágrafo anterior, fica a Contratada obrigada a reembolsar o Contratante pelo que esta tiver de despender
além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que a mesma venha a sofrer em consequência da rescisão em tela.
§ 3o. Caso o Contratante decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem prejuízo das penalidades previstas
neste instrumento, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua prestação, até que a Contratada cumpra integralmente a
condição contratual infringida.
§ 4o. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuízos causados ao Contratante, além da perda da Garantia de Execução (quando houver) em favor da Contratante.
§ 5o. Quando a Contratada for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de rescisão contratual, lhe será
garantido o prazo de 15 (quinze) dias para defesa.
§ 6º. No caso de rescisão deste contrato, a Contratada receberá apenas o pagamento do material já entregue e aprovado pela
Contratante.
CLÁUSULA NONA – Da Subcontratação
9.1. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa/BA e mediante prévia e expressa autorização, por escrito, a
Contratada poderá, nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.666/93, subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 30%
(trinta por cento), do valor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - Fiscalização
10.1. A Fiscalização será exercida por preposto da Contratante, encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da
Contratada, visando assegurar que os serviços sejam prestados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato, podendo,
inclusive recusar ou sustar qualquer serviço prestado em desacordo com este Contrato ou que atente contra a segurança do
pessoal ou bens da Contratante ou de terceiros.
10.2. A Contratante, através da Secretaria de Obras fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do
serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da Contratada.
10.3. O nome do fiscal será comunicado à Contratada logo que seja designado.
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10.4. A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na conclusão total dos mesmos e após a assinatura, pelas partes
contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
10.4.1. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve atender a todas as exigências da
Fiscalização relativas a pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Entrega/Recebimento do Objeto
11.1. Executada integralmente a obra/serviços e cumpridas todas as obrigações do objeto deste Contrato, a CONTRATADA
deverá comunicar oficialmente ao CONTRATANTE, mediante correspondência escrita, até o 5º (quinto) dia após a data fixada
para conclusão dos mesmos e o recebimento efetivar-se-á nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da
data da comunicação escrita de execução total do objeto contratado feita pela CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em três vias, onde serão discriminados todos os serviços objeto do Contrato, para
posterior verificação da sua conformidade com todos os elementos técnicos que serviram de base para a contratação;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em três vias, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisório.
11.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem éticoprofissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
11.3. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do recebimento, como também a descrição
detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação do objeto licitado aos termos contratuais.
11.4. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo a CONTRATADA, para que, às suas
expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais
serviços não forem recebidos definitivamente, a CONTRATADA não poderá emitir faturas a eles correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Disposições Gerais
12.1. Caso a Contratada, por qualquer motivo e sem justificativa prévia aceita pela Administração, venha a interromper
temporariamente a execução dos serviços, o Município, no sentido de evitar danos à Cidade (QUANDO APLICÁVEL), poderá
contratar outra empresa, em caráter emergencial, glosando o montante despendido das faturas subsequentes devidas à
empresa titular do presente contrato.
12.2. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste contrato, dos locais e de todas as condições
gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.
12.3. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força maior, a parte
impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por escrito e imediatamente, da ocorrência e
suas consequências.
12.3.1. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer uma das
partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente Contrato, sob as condições idênticas às
estipuladas no § anterior.
12.4 - Fica assegurada a CONTRATADA, na forma do art. 65, II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, estabelecer o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, desde que devidamente comprovado, através de documentação, a ocorrência de alguma
ação que desarticule os preços.
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12.4.1 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
contrato após comprovação de que se trata de configuração de álea extraordinária e extracontratual e que caso seja aprovado
se fará por meio de aditamento do contrato.
12.5. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive
no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação,
locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.
12.6. Em caso de demanda judicial, a Contratada assumirá isoladamente pelo resultado da ação de seus empregados ou
prepostos, isentando a Contratante de responsabilidade solidária ou subsidiária, mesmo após o encerramento do presente
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Foro
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Viçosa, BA, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as
partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e combinadas, as partes firmam o presente Contrato, em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.
NOVA VIÇOSABA, .... de...........de 2022
contratante
contratada
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ANEXO II (MODELO)

Local e Data
À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de ...............

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF
A

Empresa__________________________________________,

estabelecida

na______________________, Inscrita no CNPJ sob o nº___________, declara, sob as penas da
Lei que nenhum menor de 18(dezoito) anos desempenha trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de
14 (quatorze) anos – (Lei 9.854, de 27/10/99).

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO III (MODELO)
CARTA CREDENCIAL
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Assunto: Credencial de representação para a CP nº 001/2022.
O(s) abaixo assinado(s),na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa
__________________________________________________ vem pela presente, informar a
V.Sªs, que o(s) Sr.(s) _____________________________inscrito no CPF ________________,
Carteira(s) de identidade nº(s) _________________ é pessoa designada para acompanhar a
CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos,
requerer, assinar, enfim, praticar os atos que forem preciso para o fiel cumprimento do presente
credenciamento.
_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO IV (MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL.
Nova Viçosa,
de xxxx de 2022
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
A .............................. (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ................, por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a) da
Carteira de Identidade n.º................................ e do C.P.F. n.º ............................................,
DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá de toda infraestrutura
necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo
instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado suficiente para a realização do objeto
da licitação.

_________________________________
(Assinatura do representante lega)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO V (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CONHECIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES.
Nova Viçosa,
de xxxx de 2022
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

A .............................. (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ................, por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a) da
Carteira de Identidade n.º................................ e do C.P.F. n.º ............................................,
DECLARA, sob as penas da Lei, que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

_________________________________
(Assinatura do representante lega)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO VI (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Nova Viçosa,
de xxxx de 2022
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

DECLARAÇÃO DE DESIMPENDIMENTO DE LICITAR / CONTRATAR

(Nome da Empresa..............., ) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com sua
sede à Rua........................... (endereço completo), bem como seus sócios e representantes,
DECLARAM que não estão enquadrados nas hipóteses previstas no item 2.3 do edital
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022.
Local e data
Assinatura e nº RG do declarante

Atenciosamente,
_____________________________________
Nome da empresa proponente
Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO VII (MODELO)
Nova Viçosa,
de xxxx de 2022
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Nos termos do edital, a empresa ........................ CNPJ ....................., considerando que a visita técnica foi
facultativa, nesta oportunidade DECLARAMOS assumir plena e total responsabilidade sobre a formulação de
proposta apresentada.
Atenciosamente,
________________________________
Nome da empresa proponente
Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO VIII (MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DADOS DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA
PROCESSO
PÚBLICA Nº
Nº 098/2022
001/2022
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO (NOME/Nº)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO
EXECUÇÃO DE REFORMA DE VÁRIAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FAX

EMAIL

AGÊNCIA Nº

C. CORRENTE Nº

CIDADE:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
ENDEREÇO
BAIRRO/CIDADE:
CEP:
CPF
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao
procedimento CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, cujo valor global é de R$ ................(por extenso) , de
acordo comas especificações adiante relacionadas.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato,
anexa ao Edital.
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e
abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Nova
Viçosa, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização do objeto contratual.
5) Que nos preços propostos para estão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros, despesas de
natureza fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, bem como todos os outros custos relacionados aos demais
serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados
nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.
Cidade-Estado, data.
Assinatura Licitante/Carimbo
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ANEXO IX
PROJETO BÁSICO
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEMORIAL DESCRITIVO/PLANTA
OBSERVAÇÃO:
1. As peças elencadas acima, são partes integrantes do processo administrativo, estão inseridas em mídia digital
(CD), que é parte integrante deste edital ou podem ser solicitadas através do email: licitacao@novavicosa.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VIÇOSA-BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretario LAEDILSON SOUZA RODRIGUES

PROJETO BÁSICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E MODERNIZAÇÃO
DAS UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
ENERGIA SOLAR, CLIMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL LOTE 01 E LOTE 02,
CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Prefeita Municipal
Luciana Souza Machado Rodrigues
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1.

APRESENTAÇÃO

Este Projeto Básico tem por objetivo CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, CLIMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL LOTE 01 E LOTE 02,
CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, obedecendo às exigências, diretrizes e indicações
deste Projeto Básico e seus anexos, atendendo as normas e recomendações da ABNT, assim como Normas das
Concessionárias locais. Ao mesmo tempo, tem-se por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características a
serem observadas na apresentação das propostas para sua execução.
2.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES
PREDIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR,
CLIMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL LOTE 01 E LOTE 02, CONFORME DESCRITO NO
PROJETO BÁSICO EM ANEXO
3. JUSTIFICATIVA
3.1 objeto do Projeto Básico terá como regime de execução: Indireta por empreitdada global.
3.2 O critério de julgamento a ser utilizado para atender ao objeto do Projeto Básico será o de menor preço global
por lote.
A vedação de participação de empresas reunidas em consórcios justifica-se pelas exigências edilícias que
revelam serviços de natureza habitual e corriqueira, não exigindo investimentos de grande aporte financeiro,
operacional ou atividades de alta complexidade e/ou aplicação de alta tecnologia. Além disso, é de público
conhecimento a existência de inúmeras empresas no mercado que reúnem isoladamente capacidade para a sua
perfeita execução em condições similares, garantindo à Administração Pública a participação de maior número de
licitantes na disputa concorrencial. Desse modo, revela-se que a vedação de formalização de consórcio para
participar do processo licitatório em curso não constitui ofensa ao princípio da competitividade, tampouco prejuízo
quanto à apresentação de proposta mais vantajosa.
4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
A obra deverá ser executada em conformidade com os demais documentos constantes no processo licitatório, tais
como planilha orçamentária, memoriais e projetos desenvolvidos sob responsabilidade do Município.
LOTE 01
As localidades contempladas com a construção será o distrito de Posto da Mata, que serão executadas de forma
sequencial e nas respectivas ordens.
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123456789-

Escola Municipal Anisio Marques
Escola Municipal Ailton Marques
Escola Municipal Baía dos Anjos
Escola Municipal Laura Bandeira
Escola Municipal Cleicson Andrade
Escola Municipal Jorge Amado
Escola Municipal Ceape
Escola Municipal Vera Cruz
Escola Municipal Abel Dias

10- Creche Pequerruchos
11- Creche Professora Reni Gomes
12- 12-Creche Creuza Coelho Sobrinho
LOTE 02
As localidades contempladas com a construção da será o distrito de Nova Viçosa e Distritos, que serão
executadas de forma sequencial e nas respectivas ordens.
123456789101112131415161718-

Escola Municipa Henrique Brito – Colonia nova 1
Escola Municipal Bela Vista – BR 101
Escola Municipal Domingos Adão – Colonia nova 2
Escola Municipal Juvenal Correia -Barra Velha
Escola Municipal Perobas - Barra Velha
Escola Municipal Maurilio Alves – Rio do Pau Alto
Escola Municipal Raul Gazinelli -Nova Viçosa
Escola Municipal Theones Soares Fonseca-Nova Viçosa
Escola Municipal Maria da Penha -Nova Viçosa
Escola Municipal Centro Educacional- Nova Viçosa
Escola Municipal Luiz David – Zona Rural
Escola Municipal Ana regulo – Argolo
Escola Municipal Hermelino Fidelis – Cândido Mariano
Escola Municipal Boa Sorte – Marobá
Escola Municipal Santo Antonio – Rio do Sul
Escola Municipal Deolisano – Argolo
Cheche emilia Sulz – Helvécia
Cheche Pequeno Principe – Helvécia

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Faz parte desta especificação e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, as normas aprovadas
ou recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes à mão de obra e serviços, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
Deverão também ser obedecidas as exigências do Código de Obras do Município, Portarias Municipais, Lei Federal
nº 13.303/16, Regulamentações Estaduais, das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos e este Projeto
Básico, no que couber.
4.2. DO SERVIÇO

a. Todo e qualquer material empregado na obra será obrigatoriamente de 1ª qualidade para o fim a que se destina.
No caso de substituição por material de “similar” qualidade, deverá ser considerado como “equivalente técnico”, o
produto de outro fabricante que apresente rigorosamente as mesmas características, durabilidade, sempre
submetidas previamente a fiscalização, acabamento, padrão de qualidade e seja fabricado com os mesmos materiais
básicos.
b. Exige-se o emprego de mão de obra de 1ª qualidade para execução de todos os serviços especificados. No
decorrer da obra será rigorosamente observada a segurança dos operários, em especial a prevenção de acidentes
do trabalho e o atendimento às normas e recomendações do Ministério do Trabalho. Todos os operários,
empregados da empresa ou subcontratados, deverão estar convenientemente fardados, onde conste o nome da
empresa, portar equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc, crachá de
identificação com nome da empresa e do empregado, cargo e/ou função, foto do empregado, assinatura sobre
carimbo do responsável pela empresa. A não obediência acarretará o impedimento do acesso do empregado ao
local da obra, bem como, se encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados, a sua
imediata retirada dol ocal da obra. Também serão observadas a qualidade da mão de obra e o uso correto de
materiais tendo em vista o bom acabamento dos serviços contratados. Deverão ser observadas as Normativas da
NR18.
c. Sempre prevalecerá o material constante na planilha orçamentária. Onde estas forem omissas, ou na hipótese
de dúvidas quanto a sua interpretação gráfica o elemento ou equipamento deverá ser definido através da
Fiscalização.
d. A obra será executada de acordo com as especificações apresentadas no projeto, expressas através de textos
e peças gráficas e Normas Gerais da ABNT. Os detalhes construtivos e projetos elaborados e apresentados para
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aprovação, durante a construção, terão sempre a finalidade de elucidar indicações contidas nas especificações e
projetos originais.
e.

Se na execução do projeto forem encontrados obstáculos estruturais ou de qualquer outra natureza, que

impossibilite a solução apresentada em planta, a Fiscalização deverá ser consultada para que avalie alternativas
junto aos setores competentes.
f.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar à CONTRATADA catálogos técnicos,bem como certificado de

qualidade, expedidos por instituto de pesquisa tecnológica idônea para qualquer produto especificado.
g. Não será admitida a exclusão de qualquer serviço ou pagamento necessário ao perfeito funcionamento da
obra, bem como todos os orçamentos e ligações definitivas com as companhias concessionárias deverão estar
concluídas, antes do recebimento dos serviços por parte da CONTRATANTE.
h. A empresa, vencedora da licitação, manterá no canteiro de obra, à disposição da fiscalização, um diário de
obras no qual serão registradas as atividades diárias, ordens de serviço, irregularidades encontradas, falhas
previstas, incidência de chuvas, número de pessoas trabalhando e todas as demais ocorrências relativas à
execução do contrato. Este diário deverá ser confeccionado em duas vias, a primeira das quais, destinada ao
arquivo da fiscalização da CONTRATANTE. Será assinada diariamente pelo arquiteto ou engenheiro, diária,
semanal ou quinzenalmente pela fiscalização, a seu critério.
i.

Com relação aos projetos apresentados, componentes destes objetos a serem licitados, cabe à pretensa licitante

fazer análise prévia de consistência dos mesmos, verificando a sua exequibilidade, especificações, recomendações,
quantidades de serviços, devendo no prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da abertura do processo licitatório se
pronunciar formalmente. Caso não sejam identificadas divergências, não serão admitidas reivindicações quanto às
quantidades, especificações, concepções de projetos, etc. Desta forma, a licitante assume como firme, valioso e
exequível os citados projetos componentes deste TR, para executá-los conforme os mesmos, nas quantidades,
especificações e concepções de projetos constantes do edital. Todos os materiais, serviços, mão de obra,
equipamentos, transportes, etc. mesmo os aqui não mencionados explicitamente, porém necessários à perfeita
execução dos serviços objeto deste Projeto Básico e Contrato são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
4.3 INTERFERÊNCIAS
Item de fundamental importância no aspecto da liberação das frentes de serviços, e que fará parte do objeto da
CONTRATADA, diz respeito às interferências com as concessionárias, EMBASA (Água e esgoto), COELBA e
Prefeitura.
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4.4 PLANEJAMENTO
Para execução do planejamento, monitoramento e controle do empreendimento, visando melhorar a qualidade e
padronização das atividades dos processos de planejamento, é necessário o cumprimento das seguintes
exigências e procedimentos:
4.4.1 COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)
A CONTRATADA deverá proceder com a atualização do projeto como construído (As Built), indicando as eventuais
modificações havidas na obra. As plantas devem estar georreferenciadas ao Sistema de Referência Geocêntrico
para as Américas (SIRGAS), em sua realização 2000, 4 (SIRGAS 2000), ser elaboradas em formato CAD,
entregues em arquivo eletrônico (*.dwg) e gravadas em mídia magnética (CDROM), contendo as especificações
técnicas atualizadas, além de cópias dos projetos aprovados nas concessionárias. A entrega deverá ser feita
também com 2 vias impressas.
4.5 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES
As instalações do canteiro e serviços preliminares compreendem em geral os recursos e providências necessárias à
perfeita execução das obras.
Limpeza do Terreno
Compreende este serviço a terraplenagem e limpeza das áreas onde será instalado o barracão de obra e dos
locais de influência desse barracão, como as áreas de estacionamento, pátios de estocagem de materiais, etc.
Ligações provisórias de Energia, Água e Esgoto
A CONTRATADA deverá efetuar ligações temporárias com as concessionárias de energia elétrica, água e esgoto
para o abastecimento do canteiro, cabendo à FISCALIZAÇÃO aprovar e fiscalizar suas instalações.

Transporte de Equipamentos e Máquinas
Competem à CONTRATADA o transporte, montagem e desmontagem das máquinas e equipamentos necessários
aos serviços de construção.
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Placas de Obra
Serão executadas e fixadas, por parte da CONTRATADA, uma placa no início da obra, sendo uma do modelo
exigido pela CONDER, correndo tais despesas por conta da CONTRATADA. Será sua responsabilidade, também,
providenciar a afixação das placas de obra dos arquitetos e projetista, responsáveis técnicos pela execução, em
local visível, de acordo com as exigências do CREA.
4.6 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
Os serviços de demolições e remoções deverão ser executados de acordo com o projeto e especificações,
prescrições das normas técnicas da ABNT, posturas e regulamentações municipais aplicáveis, considerando-se as
medidas de segurança e tomando-se os devidoscuidados de forma a evitar danos a terceiros.
Avaliar a necessidade de serem desligadas, antes do início das demolições, as linhas de abastecimento de
energia elétrica e água, bem como as ligações de esgoto e águas pluviais. Todas as precauções deverão ser
tomadas no sentido de garantir a estabilidade dos elementos construtivos existentes, a segurança dos operários,
técnicos e visitantes. A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a critério da FISCALIZAÇÃO,
não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências da obra. Todo o entulho das obras deverá ser
depositado externamente ao pátio em contêineres ou caçambas metálicas, de acordo com a legislação municipal,
e depois de carregado, sua destinação deverá atender todas as exigências prescritas na Resolução CONAMA nº
307.
4.7. LIMPEZA DA OBRA
Após o término dos serviços acima especificados, a CONTRATADA procederá à limpeza total da obra, deixando
todos os equipamentos limpos e em perfeito estado de funcionamento. Externamente removerá os entulhos ou
detritos que porventura existirem, devendo entregar o equipamento em perfeitas condições para o uso.

5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil
Brasileiro.
b. A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui a responsabilidade da CONTRATADA.
c. A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a área onde serão executados
os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
d. Caberá a CONTRATADA, juntamente com a CONTRATANTE, coordenar e programar os serviços a serem
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executados por outras empreiteiras ou concessionárias de infraestrutura para evitar os danos e avarias sob pena
de ter que assumir a reconstituição dos mesmos.
e. Somente com a previa autorização da CONTRATANTE, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da
CONTRATADA, será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente
registrados. Em hipótese alguma poderá subempreitar todo o serviço.
f. A fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir a retirada imediata
g. de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão de obra seja classificada de categoria inferior à exigida
pôr estas especificações.
h. A CONTRATADA obrigar-se-á a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução das obras e serviços, objeto
de contrato.
i. A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro compatível com o volume de obras a
executar.
j. A CONTRATADA é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
Notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.
k. A guarda e vigilância dos materiais, assim como dos serviços executados são de total responsabilidade da
CONTRATADA.
l. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos,
detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade
da CONTRATADA.
m. A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro de obra, um engenheiro ou arquiteto registrado no
CREA/CAU, como responsável geral pelo serviço, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final
pela CONTRATANTE.
n. Será mantido pela CONTRATADA o perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no local dos trabalhos.
Cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução da
obra até a entrega da mesma.
o. A CONTRATADA tomará as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das
alvenarias de contenções, e vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas
adjacentes e outras propriedades de terceiros, e, ainda, a segurança de operários e transeuntes durante a
execução de todas as etapas da obra.
p. Ao início da obra a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização os seguintes documentos:
• Anotação de responsabilidade Técnica - ART, expedida pelo CREA/BA;
• Registro de responsabilidade Técnica - RRT, expedida pelo CAU/BA;
q. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas, para a boa execução do contrato,
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correrão sempre por conta da CONTRATADA.
r. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e
dimensão serão fornecidos pela CONTRATANTE.
s. Somente poderão ser utilizadas jazidas e áreas de bota-fora devidamente licenciadas.
t. A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento de tudo que se relacione
com a natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, tudo mais que possa influir na sua
execução, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenagem de materiais;
disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações
meteorológicas; conformação e condições do terreno; tipo dos equipamentos necessários; facilidades requeridas
antes ou durante a execução das obras; e outros dados que possam interferir na execução, conservação e
custo do contratado.
u. A CONTRATADA deverá providenciar seguro de risco de engenharia para o período de duração da obra.
Compete a esta providenciar também seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os
respectivos prêmios. A manutenção e regularizaçãodos referidos seguros é condicionante para a liquidação das
faturas.
v. A CONTRATADA deverá designar engenheiro ou arquiteto com experiência comprovada, devidamente
registrado no CREA/CAU, com plenos poderes decisórios, para representá-la perante a CONTRATANTE em todos
os assuntos relativos às obras. O engenheiro ou arquiteto e encarregados deverão sempre prestar informações
sobre o andamento dos serviços, sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZAÇÃO julgar necessário. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá atualizar os seus planos de
trabalho e cronogramas, bem como colocar ou reforçar os recursos e equipamentos necessários à recuperação de
possíveis atrasos no cumprimento do prazo. A CONTRATADA é obrigada a afastar imediatamente do serviço
qualquer profissional julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom
andamento da obra, colocando à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários para
permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações de obra, dos materiais e dos
equipamentos. Caberá a CONTRATADA a regularização da obra junto aos órgãos competentes, como por
exemplo: Prefeitura Municipal, CREA-BA, CAU-BA, INSS, etc.
w. Deverão ser implantados marcos de referência básicos, devidamente coordenados e nivelados, sob
responsabilidade da CONTRATADA, para os trabalhos de locação e condução das obras, proporcionando as
necessárias facilidades para que sejam conferidos pela FISCALIZAÇÃO. Ficará a Contratada encarregada de fazer
os contatos necessários com os órgãos responsáveis pelo trânsito de veículos sempre que houver necessidade de
Edital de Licitação – Concorrência Pública nº. 001/2022 - Página 37 de 90

suspensão de tráfego, desvios ou redução da área de circulação, providenciando a implantação da sinalização
adequada de acordo com as recomendações. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às
Especificações ou que difira do indicado no projeto ou qualquer trabalho não previsto executado sem
autorização escrita da FISCALIZAÇÃO serão recusados, devendo a CONTRATADA remover, reconstruir ou
substituir os mesmos, sem direito a qualquer pagamento extra. A atuação da FISCALIZAÇÃO EM NADA DIMINUI
a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e suas implicações
próximas, sempre em conformidade com o Contrato, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
x. a execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal da
CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para as Companhias ou
Institutos Seguradores, cumprindo fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança e
higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas apropriadas e específicas para a segurança de cada
tipo de serviço. Deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva
necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança, guarda e conservação de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios e pela proteção destes e das instalações da obra, como também pela
manutenção de ordem nos locais de trabalho, inclusive as necessárias providências para garanti-la, até sua
entrega definitiva. Qualquer perda ou dano, por negligência da CONTRATADA, no material ou equipamento
entregues pela CONTRATANTE, será cobrado, após avaliação da FISCALIZAÇÃO.
Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:
•
•

Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
Paralisar imediatamente as obras nas ruas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de

mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;
Solicitar

•
imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no local da ocorrência.

y. Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT- Programa de
Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção- nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
segurança. O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional da área de
Segurança do Trabalho, devendo ser mantido na obra à disposição da Fiscalização e Ministério do Trabalho.
z.

Será de responsabilidade da Contratada o levantamento fotográfico de antes do início da obra e durante a
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realização dos trabalhos, registrando-se todo o andamento dos serviços executados. Estes deverão ser
fornecidos em CD, sem limite de quantidade, em diretórios especificados por serviços e datas de execução. Será
também apresentado um relatório mensal, em duas cópias, com relação dos serviços executados, acompanhado
das fotografias coloridas impressas.
aa. As Especificações Técnicas serão o instrumento hábil para a indicação do modelo de Garantia de Qualidade
selecionada pelo CONTRATANTE para os fornecimentos e produtos relativos ao objeto do contrato.
A Garantia de Qualidade deverá ser efetuada em conformidade com as disposições das Normas Brasileiras,
exercendo um controle de execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio e armazenamento de
materiais e equipamentos, utilização de equipamentos e técnicas de construção, tratamento de interfaces e
pendências de execução, saúde e segurança no trabalho, inspeção e ensaios de controle de materiais.
ab. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, as CONTRATADAS responderão
por sua qualidade e segurança nos termos do Código Civil Brasileiro vigente, em consoante com o código do
Consumidor.
A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com as CONTRATADAS,
que responderão única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas
subcontratadas, na forma da legislação em vigor;
Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios defeitos ou
imperfeições apontadas pela Fiscalização, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, independentemente
do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;
A CONTRATADA deverá elaborar o projeto das suas respectivas instalações provisórias e canteiro de serviços no
início dos trabalhos;
A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos,
regulamentos, portarias e

posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer

pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e
acréscimos de mora.

Edital de Licitação – Concorrência Pública nº. 001/2022 - Página 39 de 90

ac. A CONTRATADA é responsável pelas licenças, alvarás, taxas, habite-se, etc, quando necessário, e demais
despesas legais para implantação do objeto licitado.
ad. A CONTRATADA é responsável pela elaboração das peças gráficas “as buit ” aserem apresentadas à
CONTRATANTE.

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

• Ordenar a suspensão das obras, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, de
segurança, disciplinares ou outros, só podendo ser reiniciados os serviços por outra ordem da FISCALIZAÇÃO;
• Exigir o fiel cumprimento do contrato, projetos, normas e especificações correspondentes pela CONTRATADA e
FORNECEDORES;
• Verificar o fiel cumprimento da segurança dos trabalhadores e terceiros, das
obrigações legais, sociais e outras necessárias à boa administração da obra pela CONTRATADA;

• Elaborar as medidas de serviços realizados, controlando a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços
executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
• Fiscalizar a CONTRATADA na escolha dos processos construtivos a serem empregados e exigir modificação na
técnica de execução se for considerada inadequada;
• Elaborar detalhes de projeto necessários à execução da obra, revisando os projetos e disposições técnicas e
adaptando-os às situações específicas de local e momento, de forma a dirimir as eventuais omissões e
discrepâncias identificadas;
• Solicitar todos os ensaios necessários ao controle de obra e interpretá-los devidamente;
• Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo as melhorias que se
fizerem necessárias para o cumprimento do prazo contratual;
• Analisar medições mensais dos serviços executados, a serem realizadas no último dia útil de cada mês, e os
pagamentos, de acordo com o projeto e ESPECIFICAÇÕES
•

Monitorar as peças gráficas “as built” a serem elaboradas pela CONTRATADA
7.

PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

• Prazo de execução do contrato será 24 (Vinte e quatro) meses para a Execução da Reforma das Escolas
Municipais , conforme descrito acima, contados a partir do 2º dia útil da data expressa na Ordem de Serviço a ser
emitida pela Prefeitura e o cronograma físico/ financeiro, a ser apresentado na proposta, deverá prever o
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detalhamento dos serviços.
8.

VALOR DA OBRA

LOTE 01 - A obra objeto deste PROJETO BÁSICO foi orçada para a por R$11.170.585,19 (Onze milhões, cento e
setenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) para o valor total do lote.

LOTE 02 - A obra objeto deste PROJETO BÁSICO foi orçada para a por R$ 10.870.161,03 (Dez milhões
oitocentos e setenta mil, cento e sessenta e um reais e três centavos) para o valor total do lote.

9. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A Prefeitura pagará à Contratada mediante apresentação de faturas mensais que virão acompanhadas de
Relatório Mensal de Execução dos Serviços, Nota Técnica do Gestor de Contrato atestando a qualidade dos
serviços executados pela Contratada e comprovante de recolhimento de encargos sociais. Para efeito de
pagamento será observado o prazo estabelecido na lei, contados a partir da data final do período de
adimplemento:
•

Se atestada à conformidade dos serviços prestados e satisfeita às exigências contratuais, a Contratada

apresentará os respectivos documentos de cobrança;
•

O atestado a que se refere a alínea anterior será expedido dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a partir

da apresentação dos relatórios de serviços.
Atendido o disposto nos itens anteriores, a Prefeitura considerará como data de adimplemento a data útil seguinte
do protocolo do documento de cobrança, a partir da qual será iniciada a contagem de prazo, observando-se que:
• Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, se excluirá o dia do início e incluirá o dia do vencimento;
• É de inteira responsabilidade da Contratada a entrega à Prefeitura dos documentos de cobrança
acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em
desconsideração pela Prefeitura dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.
Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida neste Projeto Básico remunera inteiramente a
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Contratada pela execução dos Serviços, incluindo:
a) Custo de mão-de-obra, salários, acordos e dissídios coletivos;
b) Custos devido a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de
contrato de pessoal, conforme a legislação brasileira;
c)

Despesas diretas e indiretas;

d) Fornecimento dos equipamentos, aparelhos, ferramentas e acessórios necessários
à execução dos serviços descritos;
e)
f)

Fornecimento de EPI’s;
Programas, aplicativos específicos e hardware para a execução dos serviços e treinamento de pessoal;

g) Taxa de administração e Despesas fiscais.
Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de
Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos. Sendo identificada cobrança
indevida na Nota Fiscal, a Fiscalização poderá, a seu juízo, fazer a glosa dos valores indevidos ou solicitar
formalmente à Contratada a reapresentação da Nota Fiscal corrigida. Em cada medição, poderá ser feita dedução
relativa a multas contratuais eventualmente incorridas.

10. REAJUSTES
Pela execução dos serviços objeto deste PROJETO BÁSICO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da
proposta vencedora do certame licitatório.
.  Os preços serão irreajustáveis, conforme o disposto na legislação pertinente, exceto no caso do prazo de
execução ultrapassar 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta quando então os preços serão
reajustados, obedecido o estabelecido no Índice do Custo da Construção informado abaixo.
• Havendo alterações legais que possibilitem a aplicação de reajustamento, o mesmo ficará condicionado ao
estipulado, na normatização sobre a matéria, que venha a ser editada pelo Governo Federal ou Estadual.
• Para o reajustamento será adotado o Índice do Custo da Construção – Salvador, Coluna 37, apurado e
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, aplicado à seguinte fórmula:
𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 V
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𝑃𝑃𝑃𝑃

Onde:
R = valor da parcela de reajustamento devido;
Po = índice de preço relativo ao mês da apresentação da proposta; Pi = índice de
preço relativo ao mês de reajustamento devido;
V = valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.
11. APÊNDICES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOTE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA
Secretaria de viação, obras e serviços públicos
Obra:

LOTE 01 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Data
Base

jan/22

Município:

POSTO DA MATA - NOVA VIÇOSA - BA

BDI

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

CÓDIG
O

DESCRIÇÃO

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

000048
13

1.2

S98459
S

1.3

93584

1.4

97622

1.5

97633

1.6

97633

1.7

97914

PLACA
DE
OBRA
(PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA
*N.
22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
Tapume
com
telha
metálica.
af_05/2018
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE AÇO.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (PISO)
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (PAREDE)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30
KM
(UNIDADE:
M3XKM).
AF_07/2020

FONTE

UND

QUANTIDAD
E

PREÇ
O
UNITÁ
RIO R$

PREÇO
TOTAL R$
372.874,69

SINAPI

M2

36,00

384,38

13.837,68

ORSE

m2

636,87

152,74

97.275,52

SINAPI

M2

24,00

1.195,23

28.685,52

SINAPI

M3

70,20

58,98

4.140,40

SINAPI

M2

300,60

23,80

7.154,28

SINAPI

M2

3.577,66

23,80

85.148,31

SINAPI

M3XK
M

10.722,30

3,00

32.166,90
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REMOÇÃO DE
FORROS DE
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,
DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE PORTAS, DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE JANELAS, DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA
PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO
DE
TELHAS,
DE
FIBROCIMENTO,
METÁLICA
E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA
OU DE MADEIRA PARA FORRO,
DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.8

97640

1.9

97644

1.10

97645

1.11

97655

1.12

97647

1.13

97642

1.14

S00017

Demolição de reboco

1.15

S09182

Demolição
de
concreto
martelete e compressor

1.16

43336

1.17

97650

1.18

DEMDIV005

2

Capina manual, inclusive limpeza
REMOÇÃO
DE
TRAMA
DE
MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE
PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO,
ARDÓSIA,
MARMORITE),
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2

1.812,13

2,14

3.877,96

SINAPI

M2

262,87

9,74

2.560,35

SINAPI

M2

253,45

37,65

9.542,39

SINAPI

M2

780,00

23,91

18.649,80

SINAPI

M2

2.186,57

3,71

8.112,17

SINAPI

M2

1.812,13

3,83

6.940,46

ORSE

m2

1.819,58

8,84

16.085,09

ORSE

m3

35,43

510,50

18.087,02

DER-ES

M2

4.745,08

1,59

7.544,68

SINAPI

M2

1.406,57

7,99

11.238,49

SETOP

m2

37,56

48,66

1.827,67

ALVENARIA E FECHAMENTO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA
9
CM)
E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
VERGA
PRÉ-MOLDADA
PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016
CONTRAVERGA
PRÉ-MOLDADA
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016
BANCADA DE GRANITO PRETO
C/BOLEAMENTO
DUPLO
(COLOCADO)
DIVISORIA
SANITÁRIA,
TIPO
CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

2.1

103328

2.2

93183

2.3

93195

2.4

C0358

2.5

102253

3

COBERTURA

3.1

com

SINAPI

92580

193.148,39

SINAPI

M2

290,00

100,08

29.023,20

SINAPI

M

774,05

85,90

66.490,90

SINAPI

M

549,55

80,26

44.106,88

SEINFRA

M2

22,10

1.135,65

25.097,87

SINAPI

M2

37,56

756,91

28.429,54

1.908.033,91

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2
ÁGUAS
PARA
TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA,
PLÁSTICA
OU
TERMOACÚSTICA,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

M2

1.115,17
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74,45

83.024,41

3.2

94213

3.3

COB033

3.4

S00278

3.5

S09634

3.6

112000

3.7

S10197
9S

3.8

22.03.1
40

3.9

100761

3.10

100721

3.11

C1522

3.12

S04298

3.13

96486

3.14

000362
50

3.15

000362
46

3.16

92541

3.17

94447

3.18

94221

3.19

17.017.
0060-0

3.20

102213

TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ
2
ÁGUAS,
INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019
CUMEEIRA EM AÇO ZINCADA
PARA TELHA ONDULADA OU
TRAPEZOIDAL
Limpeza (Lavagem) de telhas
Manta de alumínio, subcobertura de
telhado, Freshfoil da Tégula ou
similar
INSTALACAO
CHAPA
POLICARBONATO
COMPACTO
SOBRE ESTRUTURA
Chapim (rufo capa) em aço
galvanizado, corte 33. af_11/2020
Forro em fibra mineral com placas
acústicas removíveis de 625mm x
625mm
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE
ACABAMENTO
(ESMALTE
SINTÉTICO
FOSCO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(02
DEMÃOS).
AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE
FUNDO
(TIPO
ZARCÃO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(POR
DEMÃO).
AF_01/2020_P
JATEAMENTO COMERCIAL EM
ESTRUTURA DE AÇO
Montagem de Forro em fibra mineral
com placas acústicas removíveis de
625mm x 625mm
FORRO DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA
DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
RODAFORRO EM PVC, PARA
FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6
M
ACABAMENTO
SIMPLES/CONVENCIONAL PARA
FORRO PVC, TIPO "U" OU "C",
COR BRANCA, COMPRIMENTO 6
M
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO
COM
TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA
PARA
TELHA
CERÂMICA
EMBOÇADA
COM
ARGAMASSA
TRAÇO
1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
PINTURA
SOBRE
TELHAS
CERAMICAS
COM
TINTA
CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
PINTURA
VERNIZ
(INCOLOR)
ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

SINAPI

M2

1.115,17

107,29

119.646,59

SMOP
EDIF

M

96,91

47,81

4.633,27

ORSE

m2

3.692,31

3,54

13.070,78

ORSE

m2

3.959,96

35,46

140.420,18

SBC

M2

83,08

1.475,86

122.614,45

ORSE

m

850,68

72,54

61.708,33

SP
OBRAS

M2

1.812,13

167,85

304.166,02

SINAPI

M2

1.534,76

51,79

79.485,22

SINAPI

M2

1.534,76

26,43

40.563,71

SEINFRA

M2

767,38

37,00

28.393,06

ORSE

m2

1.812,13

32,33

58.586,16

SINAPI

M2

3.063,18

129,63

397.080,02

SINAPI

M

510,53

7,18

3.665,61

SINAPI

M

510,53

6,33

3.231,65

SINAPI

M2

1.406,57

119,76

168.450,82

SINAPI

M2

1.406,57

50,89

71.580,35

SINAPI

M

71,10

28,14

2.000,75

EMOP

M2

2.290,03

18,99

43.487,67

SINAPI

M2

1.298,22

21,31

27.665,07
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Revisão em cobertura com telha
ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª,
Itabaianinha
ou
similar,
com
reposição de 50% do material - Rev
01

3.21

S09212

4

REVESTIMENTO

4.1

87878

4.2

87529

4.3

87550

4.4

87275

4.5

87242

5

CHAPISCO
APLICADO
EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS,
COM
COLHER
DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA
ÚNICA,
PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA
TRAÇO
1:2:8,
PREPARO
MECÂNICO
COM
BETONEIRA
400L,
APLICADA
MANUALMENTE
EM
FACES
INTERNAS
DE
PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO
DE
TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES
INTERNAS
COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE
DIMENSÕES
33X45
CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA
ALTURA
DAS
PAREDES.
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES
EXTERNAS
EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO
EM
PANOS
COM
VÃOS.
AF_06/2014

ORSE

m2

883,46

152,31

1.415.526,46

SINAPI

M2

5.316,98

5,45

28.977,54

SINAPI

M2

8.583,38

44,98

386.080,43

SINAPI

M2

5.062,07

29,41

148.875,48

SINAPI

M2

3.217,98

86,75

279.159,77

SINAPI

M2

2.233,45

256,30

572.433,24

PINTURA

5.1

96135

5.2

88495

5.3

88489

5.4

88496

5.5

88488

5.6

102213

5.7

08.48.0
2 (I)

5.8

17.018.
0015-0

134.559,79

461.355,29

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA
EM
PAREDES
EXTERNAS,
DUAS
DEMÃOS.
AF_05/2017
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES,
DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PINTURA
VERNIZ
(INCOLOR)
ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021
PINTURA DE GRADIL DE FERRO,
MODELO PMSP
PINTURA
COM
SELADOR
ACRILICO,EM
UMA
DEMAO,SOBRE
EMBOCO
EXISTENTE

SINAPI

M2

3.381,49

30,99

104.792,38

SINAPI

M2

2.100,00

12,99

27.279,00

SINAPI

M2

7.108,97

16,83

119.643,97

SINAPI

M2

624,89

32,19

20.115,21

SINAPI

M2

624,89

19,08

11.922,90

SINAPI

M2

655,63

21,31

13.971,48

SIURB

M2

314,33

72,23

22.704,06

EMOP

M2

7.733,86

11,40

88.166,00
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5.9

100721

5.10

S12316

5.11

88497

6

87256

6.2

94994

6.3

94779

6.4

S12316

6.5

98557

6.7
7

SINAPI

M2

114,00

26,43

3.013,02

ORSE

m2

707,46

29,14

20.615,38

SINAPI

M2

1.627,48

17,90

29.131,89

PISO

6.1

6.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE
FUNDO
(TIPO
ZARCÃO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(POR
DEMÃO).
AF_01/2020_P
Pintura de impermeabilização com
aplicação de Sika Top 107, à trincha
de
seda,
02
demãos,
(bicomponente) - intervalo de aplic.5h R1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PISMIT025
13.80.7
0 (E)

705.439,23

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO
COM
PLACAS
TIPO
ESMALTADA
EXTRA
DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA)
OU
PISO
DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_07/2016
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE
CONTRAPISO
EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS
E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO).
AF_11/2014
Pintura de impermeabilização com
aplicação de Sika Top 107, à trincha
de
seda,
02
demãos,
(bicomponente) - intervalo de aplic.5h R1
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE
SUPERFÍCIE
COM
EMULSÃO
ASFÁLTICA,
2
DEMÃOS
AF_06/2018
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO
GRANILITE/MARMORITE,
EXCLUSIVE RESINA
RESINA ACRÍLICA PARA PISO
GRANILITE

SINAPI

M2

3.668,98

113,70

417.163,03

SINAPI

M2

1.240,82

143,23

177.722,65

SINAPI

M2

230,00

49,11

11.295,30

ORSE

m2

340,90

29,14

9.933,83

SINAPI

M2

1.240,82

49,79

61.780,43

SETOP

m2

446,78

28,75

12.844,93

SIURB

M2

446,78

32,90

14.699,06

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

7.1

92395

7.2

PAIGRA015

7.3

S09260

7.4

S03223

7.5

100576

7.6

07.12.0
40

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PISO
INTERTRAVADO,
COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
CM,
ESPESSURA
10
CM.
AF_12/2015
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR
30 DIAS
Planta - Palmeira Imperial h=1,00m
(fornecimento e plantio)
Banco de concreto pre-moldado com
encosto e pintura
REGULARIZAÇÃO
E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019
Aterro
mecanizado
por
compensação, solo de 1ª categoria
em campo aberto, sem compactação
do aterro

657.633,96

SINAPI

M2

4.451,21

95,96

427.138,11

SETOP

m2

667,28

21,83

14.566,72

ORSE

un

26,00

862,60

22.427,60

ORSE

un

26,00

1.279,19

33.258,94

SINAPI

M2

4.721,19

2,89

13.644,24

SP
OBRAS

M3

1.340,90

21,06

28.239,35
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7.7

97914

7.8

94273

8

S03540

8.2

S03539

8.3

11817

8.4

112634

8.5

091516

8.6

91305

8.7

98689

8.8

101965

8.9

650038
93

8.10

S03540

8.12

M3XK
M

SINAPI

M

26.228,36

3,00

78.685,08

756,27

52,46

39.673,92

24.02.0
40
08.48.0
2 (I)

648.355,74

Porta
em
madeira
de
lei,
almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive
batentes e ferragens
Porta
em
madeira
de
lei,
almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive
batentes e ferragens
Porta Aluminio veneziana abrir
completa
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS
EM ALUMINIO NATURAL COM
VIDRO 6MM
Esquadria basculante em vidro
temperado de 8mm
FECHADURA DE EMBUTIR PARA
PORTA
DE
BANHEIRO,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO
DE
FURO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
PEITORIL LINEAR EM GRANITO
OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
PORTA OU PORTAO EM CHAPA
DE ACO CARBONO DOBRADA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Porta
em
madeira
de
lei,
almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive
batentes e ferragens
Porta/portão tipo gradil sob medida
PINTURA DE GRADIL DE FERRO,
MODELO PMSP
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE
FUNDO
(TIPO
ZARCÃO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(POR
DEMÃO).
AF_01/2020_P
Porta
em
madeira
de
lei,
almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive
batentes e ferragens
Portão em ferro, em gradil metálico,
padrão belgo ou equivalente, de
correr
GRADIL DE FERRO MODELO
PMSP, INCLUI PINTURA

8.13

100721

8.14

S03541

8.15

S09072

8.16

08.48.0
1 (I)

9

ÁGUA PLUVIAL

9.1

SINAPI

ESQUADRIAS

8.1

8.11

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30
KM
(UNIDADE:
M3XKM).
AF_07/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO)
EM
TRECHO
RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
DIMENSÕES
PRÉ-FABRICADO,
100X15X13X30
CM
(COMPRIMENTO
X
BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO
NÚMERO
24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

ORSE

un

71,00

1.902,25

135.059,75

ORSE

un

15,00

1.745,73

26.185,95

DEINFR
A-SC

M2

45,38

1.403,33

63.683,12

SBC

M2

227,00

851,76

193.349,52

SEDOP

M2

24,39

981,21

23.931,71

SINAPI

UN

30,00

143,60

4.308,00

SINAPI

M

89,79

100,39

9.014,02

SINAPI

M

249,00

105,74

26.329,26

COPASA

M2

49,50

598,28

29.614,86

ORSE

un

2,00

1.902,25

3.804,50

SP
OBRAS

M2

4,79

1.268,26

6.074,97

SIURB

M2

159,42

72,23

11.514,91

SINAPI

M2

159,42

26,43

4.213,47

ORSE

un

6,00

2.218,85

13.313,10

ORSE

m2

12,72

954,15

12.136,79

SIURB

M

59,11

1.451,90

85.821,81
729.888,32

SINAPI

M

826,20
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126,14

104.216,87

Condutor de águas pluviais em
chapa de aço galvanizado nº 22,
e=0,7mm - diam. 100mm
Calha de concreto seção 0,60 x
0,20m, sem grelha de ferro
Grelha de ferro fundido, para
canaleta, com 0,30m de largura.
Fornecimento
e
colocacao.(desonerado)
Caixa de passagem coletora de
aguas pluviais, em alvenaria de
tijolos
maciços,
dim.
int.
0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto

9.2

S04378

9.3

S08255

9.4

DR
34.10.0
153 (/)

9.5

S02816

9.6

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

9.6.1

-

9.6.2

COMP.
PROP

9.6.3

COMP.
PROP

9.6.4

S08614

9.6.5

S01442

9.6.6

89356

ORSE

m

400,00

163,50

65.400,00

ORSE

m

601,32

333,30

200.419,96

SCO

m

601,32

329,58

198.183,05

ORSE

un

21,00

925,81

19.442,01

80.871,60

FILTRO CENTRAL FIBRA DE
VIDRO FILTRAT 2000 A 3500L/H
COM VALCULA AUTOMATICA
BOMBA DOSADORA AUTOMATICA
220V C/ TAMBOR 120L PRA
SOLUCÇÃO DE CLORO

UN

3,00

7.125,00

21.375,00

UN

3,00

2.662,50

7.987,50

UN

6,00

2.756,25

16.537,50

ORSE

un

6,00

93,06

558,36

ORSE

un

3,00

3.692,08

11.076,24

SINAPI

M

900,00

25,93

23.337,00

BOMBA EBARA 0,5 CV - 220V
Bóia automática p/caixa d'agua - 15
amperes
Caixa d´água em fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte
cap. 5.000 litros
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL
DE
ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

9.7

RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL

9.7.1

050331

9.7.2

15.01.5
8

9.7.3

87878

9.7.4

87550

9.7.5

160603

9.7.6

92762

9.7.7

92740

ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS
E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM
LAMA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUNDIDADES DE 3,01 E 4,50m
(REVISADA)
ALVENARIA
ESTRUTURAL COM BLOCO DE
CONCRETO 19X19X39CM, E=19
CM,
INCLUINDO
GROUT
CONCRETO
CHAPISCO
APLICADO
EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS,
COM
COLHER
DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO
SEMI
FLEXIVEL
LAJES
SUBSOLO
SISTEMA OTTO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM
GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM
EDIFICAÇÃO
DE
MULTIPAVIMENTOS
ATÉ
16
ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE
LAJES MAIOR QUE 20 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

61.354,83

CAEMA

M3

45,00

58,16

2.617,20

EMBASA

M2

135,00

219,84

29.678,40

SINAPI

M2

135,00

5,45

735,75

SINAPI

M2

135,00

29,41

3.970,35

SBC

M2

135,00

72,14

9.738,90

SINAPI

KG

135,00

17,13

2.312,55

SINAPI

M3

1,20

581,35

697,62
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ACABAMENTO. AF_12/2015

9.7.8

10

89535

SINAPI

UN

162,00

71,63

ÁGUA FRIA

10.1

89481

10.2

S90373
S

10.3

89356

10.4

89957

10.5

89987

10.6

86886

10.7

89363

10.8

96710

10.9

89536

11

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS,
PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100
MM,
JUNTA
ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

50.844,18

JOELHO
90
GRAUS,
PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
Joelho 90 graus com bucha de latão,
pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2?
instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação.
af_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL
DE
ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
PONTO DE CONSUMO TERMINAL
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS
RASGO
E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO
E
CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X
30CM
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
JOELHO
45
GRAUS,
PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM,
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA
DE
ÁGUA
?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
AF_06/2015
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI

UN

260,00

5,61

1.458,60

ORSE

un

260,00

17,16

4.461,60

SINAPI

M

375,00

25,93

9.723,75

SINAPI

UN

75,00

165,35

12.401,25

SINAPI

UN

125,00

96,33

12.041,25

SINAPI

UN

113,00

54,06

6.108,78

SINAPI

UN

113,00

11,65

1.316,45

SINAPI

UN

125,00

9,26

1.157,50

SINAPI

UN

125,00

17,40

2.175,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.1

89707

11.2

89709

11.3

86883

11.604,06

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X
40
MM,
JUNTA
SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC
1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

78.978,47

SINAPI

UN

45,00

43,98

1.979,10

SINAPI

UN

45,00

16,98

764,10

SINAPI

UN

70,00

12,99

909,30
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VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA
PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM
OU
SEM
LADRÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,
SERIE
NORMAL,
ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA,
FORNECIDO
E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO
SANITÁRIO
OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,
SERIE
NORMAL,
ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA,
FORNECIDO
E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO
SANITÁRIO
OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
RASGO EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO
COM
DIÂMETROS
MENORES
OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE
ESGOTO
SANITÁRIO.
AF_12/2014
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM,
INSTALADO
EM
RAMAL
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL
DE
ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2015
Fossa séptica em alvenaria bloco de
cimento
e
concreto
armado,
dimensões internas 1,20 x 2,40 x
1,20 m
Sumidouro paredes com blocos
cerâmicos 6 furos e dimensões
internas de 1,50 x 1,50 x 0,60 m

11.4

86879

11.5

89811

11.6

89807

11.7

90444

11.8

89712

11.9

89832

11.10

90375

11.11

S10319

11.12

S01727

12

LOUÇAS E METAIS

12.1

86942

12.2

S03659

12.3

S02002

LAVATÓRIO
LOUÇA
BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE,
PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO
E
TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Vaso sanitario c/caixa de descarga
acoplada,
linha
versato
07353/07570, CELITE ou similar,
incl. assento CELITE versato 07983
ou similar, conj. de fixação DECA
SP13 ou similar, anel de vedação e
engate plástico
Vaso sanitario PNE c/caixa de
descarga acoplada, linha carrara
CP626, DECA ou similar, inclusive
assento DECA AP61 ou similar,
conjunto de fixação DECA SP13 ou
similar, anel de vedação e engate
plástico

SINAPI

UN

85,00

8,14

691,90

SINAPI

UN

165,00

41,55

6.855,75

SINAPI

UN

125,00

34,31

4.288,75

SINAPI

M

127,50

34,15

4.354,13

SINAPI

M

200,00

35,26

7.052,00

SINAPI

UN

70,00

51,99

3.639,30

SINAPI

UN

70,00

11,21

784,70

ORSE

un

3,00

13.909,9
5

41.729,85

ORSE

un

3,00

1.976,53

5.929,59

255.168,96

SINAPI

UN

12,00

274,36

3.292,32

ORSE

un

32,00

907,78

29.048,96

ORSE

un

4,00

2.182,91

8.731,64
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12.4

18.016.
0108-0

12.5

86937

12.6

86936

12.7

S07758

12.8

I06601
2

12.9

H484

12.10

C0358

12.11

000374
01

12.12

000374
00

12.13

95547

12.14

I07251
6

12.15

190417

12.16

100858

12.17

ED9156

12.18

S02002

12.19

190097

12.20

O.12.00
0.0661
66

12.21

99635

BARRA DE APOIO EM ACO
INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1
1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS
INOXIDAVEIS
E
BUCHAS
PLASTICAS,COM
70CM,PARA
PESSOAS
COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE,
INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Torneira cromada para pia de
cozinha
d=1/2",
DECA,
linha
Standard ref.1159-C39, ou similar
TORNEIRA
DE
PRESSAO
CROMADA P/LAVATORIO 1/2"
TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO
1/2 E 3/4" C/BICO
BANCADA DE GRANITO PRETO
C/BOLEAMENTO
DUPLO
(COLOCADO)
TOALHEIRO
PLASTICO
TIPO
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO
PAPELEIRA
PLASTICA
TIPO
DISPENSER
PARA
PAPEL
HIGIENICO ROLAO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO
800
A
1500
ML,
INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100
LITROS INOX AQUAMAX - 127V E 3
TORNEIRAS
MICTORIO
COLETIVO(TIPO
CALHA)ACO INOX 48X120X20CM
COM METAIS
MICTÓRIO
SIFONADO
LOUÇA
BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
TANQUE
DE
MÁRMORE
SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE
37
LITROS,
INCLUSIVE
ACESSÓRIOS
DE
FIXAÇÃO,
VÁLVULA
DE
ESCOAMENTO,
SIFÃO,
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE
TORNEIRA
Vaso sanitario c/caixa de descarga
acoplada, linha carrara CP626,
DECA ou similar, inclusive assento
DECA AP61 ou similar, conjunto de
fixação DECA SP13 ou similar, anel
de vedação e engate plástico
VASO
SANITARIO
CONVENCIONAL STUDIO KIDS
BRANCO PI.16.17 DECA
Assento sanitário universal branco
para
bacia
sifonada
infantil,
referência
Tupan,
Astra
ou
equivalente
VÁLVULA
DE
DESCARGA
METÁLICA,
BASE
1
1/2",
ACABAMENTO
METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

EMOP

UN

21,00

206,99

SINAPI

UN

31,00

236,36

SINAPI

UN

14,00

516,10

7.225,40

ORSE

un

15,00

217,80

3.267,00

IOPES

UN

41,00

209,93

8.607,13

AGETOP
CIVIS

un

22,00

54,95

1.208,90

SEINFRA

M2

77,45

1.135,65

87.956,09

SINAPI

UN

35,00

81,98

2.869,30

SINAPI

UN

46,00

81,98

3.771,08

SINAPI

UN

41,00

90,23

3.699,43

SBC

UN

6,00

3.248,75

19.492,50

SBC

UN

1,00

1.593,18

1.593,18

SINAPI

UN

1,00

749,48

749,48

SETOP

U

1,00

581,45

581,45

ORSE

un

2,00

2.182,91

4.365,82

SBC

UN

9,00

3.314,45

29.830,05

SP
OBRAS

UN

9,00

71,56

644,04

SINAPI

UN

11,00

408,85

4.497,35
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4.346,79

7.327,16

Ducha higiênica com registro, linha
Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da
DECA ou similar
LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA
BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
PEQUENO,
INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM
PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA
DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFÃO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
TORNEIRA
ELÉTRICA
AUTOMÁTICA
220V-2800W
(INSTALADO)
Chuveiro
elétrico
standard
220v/2000-2800w
(lorenzetti
ou
similar)
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
Bancada em aço inoxidável 304, em
"U", com cuba (50x40x30cm),
acabamento lixado, dimensões 6,95
x 0,50 m, inclusive rodopia em aço
inox (3,80 x 0,60m) - Lanchonete T1
- mercado de Lagarto

12.22

S09503

12.23

ED2552

12.24

C2507

12.25

I00605

12.26

86911

12.27

S10140

13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PONTO
DE
ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL
INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO
LUMINÁRIA
E
LÂMPADA).
AF_01/2016
LUMINARIA
DE
SOBREPOR,
FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO
CALHA,
CHANFRADA
OU
PRISMATICA, COMPLETA, COM
LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X
18W.
FORNECIMENTO
E
COLOCACAO
PONTO
DE
TOMADA
RESIDENCIAL
INCLUINDO
TOMADA
10A/250V,
CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA
EM
LAJE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
PONTO
DE
TOMADA
RESIDENCIAL
INCLUINDO
TOMADA
20A/250V,
CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ
50A
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quadro de distribuição de embutir,
em chapa de aço, para até 48
disjuntores, com barramento, padrão
DIN, exclusive disjuntores

13.1

93128

13.2

18.027.
0476-0

13.3

93141

13.4

91937

13.5

93143

13.6

93655

13.7

101892

13.8

S12231

13.9

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ORSE

un

3,00

784,33

2.352,99

SETOP

un

4,00

423,30

1.693,20

SEINFRA

UN

3,00

199,38

598,14

ORSE

un

10,00

89,41

894,10

SINAPI

UN

22,00

86,69

1.907,18

ORSE

un

2,00

7.309,14

14.618,28

728.283,70

SINAPI

UN

430,00

166,44

71.569,20

EMOP

UN

430,00

156,01

67.084,30

SINAPI

UN

354,00

207,34

73.398,36

SINAPI

UN

430,00

11,70

5.031,00

SINAPI

UN

59,00

209,59

12.365,81

SINAPI

UN

53,00

16,84

892,52

SINAPI

UN

59,00

92,69

5.468,71

ORSE

un

3,00

2.279,96

6.839,88
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187.955,38

13.9.1

100623

13.9.2

650041
71

13.9.3

101659

13.9.4

16.85.0
84

13.9.5

IP
15.43.0
300 (/)

13.9.6

ILU-132

13.9.7

ILU-129

13.9.8

91847

13.9.9

060003

13.9.10

09.83.7
1 (E)

13.10

SPDA

13.10.1

96985

13.10.2

S15063
4

13.10.3

96974

13.10.4

93008

13.10.5

93358

13.10.6

93382

13.10.7

C2457

13.10.8

98463

POSTE
DE
AÇO
CONICO
CONTÍNUO
CURVO
DUPLO,
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE
LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019
LUMINARIA PUBLICA MULTILED
COMPLETA,
LUM
>=16500
LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V,
T5000K, IRC70%, FP>= 0,92, IP66,
C/SUP INST POSTE, SUP SURTO E
RELE FOTOEL-FORNEC
LUMINÁRIA
DE
LED
PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W
ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020
Cabo cobre flexível multipolar pp
3x2,5 mm2 0,6/1kv
Cabo de aluminio multiplexado auto
sustentado, com dois condutores
fase de aluminio compactado (CA),
com
isolamento
composto
de
polietileno reticulado (XLPE), 90oC,
isolamento para 1Kv, secao 25mm2
e condutor neutro de aluminio
compactado, nao isolado, com alma
de aco (CAA), secao 25mm2 (2 x 1 x
25 + 25), conforme NBR 8182.
Fornecimento.
CONECTOR
DE
DERIVAÇÃO
PERFURANTE 6 MM
CONECTOR
DE
DERIVAÇÃO
PERFURANTE 35 X 35 MM²
(RABICHO)
ELETRODUTO
FLEXÍVEL
CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
LUMINARIA/REFLETOR
HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W
BRANCO FRIO
POSTE DE AÇO GALVANIZADO,
TIPO CURVO DUPLO H=7M

SINAPI

UN

12,00

3.923,90

47.086,80

COPASA

UN

36,00

1.808,89

65.120,04

SINAPI

UN

22,00

1.234,14

27.151,08

SP
Educaçã
o

M

550,00

10,18

5.599,00

SCO

m

550,00

15,01

8.255,50

SMOP
ILUM

UD

44,00

49,45

2.175,80

SMOP
ILUM

UD

44,00

41,25

1.815,00

SINAPI

M

550,00

14,66

8.063,00

SBC

UN

10,00

673,48

6.734,80

SIURB

UN

6,00

2.659,06

15.954,36
199.572,54

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8
PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Caixa
de
passagem
300x300x120mm, chapa 18, com
tampa parafusada
CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
ELETRODUTO
RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS
COM
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016
TERMINAL
DE
PRESSÃO P/
CABOS ATÉ 35MM2
SUPORTE
ISOLADOR
PARA
CORDOALHA
DE
COBRE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

SINAPI

UN

155,00

115,05

17.832,75

IOPES

und

65,00

194,26

12.626,90

SINAPI

M

1.285,00

99,75

128.178,75

SINAPI

M

700,00

19,14

13.398,00

SINAPI

M3

101,00

88,85

8.973,85

SINAPI

M3

116,00

38,59

4.476,44

SEINFRA

UN

150,00

14,75

2.212,50

SINAPI

UN

90,00

26,09

2.348,10
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13.10.9

ED13939

13.10.1
0

98111

13.11

SETOP

m

175,00

38,19

6.683,25

SINAPI

UN

50,00

56,84

2.842,00

CABEAMENTO

13.11.1

91926

13.11.2

91930

13.11.3

91935

13.11.4

91933

13.11.5

91928

13.11.6

91932

14

CABO DE COBRE NU #25MM2 - 7
FIOSX2,06MM, PARA ELEMENTOS
DE
CAPTAÇÃO/
ANEL
DE
CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA),
INCLUSIVE
SUPORTE
E
ISOLADOR
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO,
DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

98.106,00

SINAPI

M

3.100,00

5,15

15.965,00

SINAPI

M

2.200,00

11,59

25.498,00

SINAPI

M

600,00

31,28

18.768,00

SINAPI

M

500,00

20,53

10.265,00

SINAPI

M

1.000,00

8,45

8.450,00

SINAPI

M

1.000,00

19,16

19.160,00

CLIMATIZAÇÃO

14.1

103250

14.2

97333

14.3

97327

14.4

I09018

14.5

011146

14.6

103247

14.7

103253

AR
CONDICIONADO
SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
1/2",
COM
ISOLAMENTO,
INSTALADO
EM
RAMAL
DE
ALIMENTAÇÃO
DE
AR
CONDICIONADO
COM
CONDENSADORA CENTRAL ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
1/4?,
COM
ISOLAMENTO,
INSTALADO
EM
RAMAL
DE
ALIMENTAÇÃO
DE
AR
CONDICIONADO
COM
CONDENSADORA
INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Suporte metálico para condicionador
de ar tipo split de 18.000 BTU
SERVICO
EMPREITADOCOLOCACAO
DE
AR
CONDICIONADO SPLIT
AR
CONDICIONADO
SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
12000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P
AR
CONDICIONADO
SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

671.504,88

SINAPI

UN

69,00

4.478,16

308.993,04

SINAPI

M

667,00

92,94

61.990,98

SINAPI

M

667,00

41,96

27.987,32

ORSE

par

135,00

90,20

12.177,00

SBC

UN

104,00

739,01

76.857,04

SINAPI

UN

10,00

3.081,50

30.815,00

SINAPI

UN

25,00

6.107,38

152.684,50
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AF_11/2021_P

15

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

15.1

COMP.
PROP0
1

15.2

COMP.
PROP

15.3

COMP.
PROP

15.4

COMP.
PROP

15.5

96974

15.6

ELEATE005

16

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO
DE
ENERGIA
FOTOVOLTAICA
INCLUINDO
(PLANTA
DE
LOCAÇÃO
DO
SISTEMA/ DIAGRAMA UNIFILAR/ E
PLANTA EM 3D DE ESTIMATIVA
DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/
SÉRIE E OU CONTÍNUO) E
APROVAÇÃO
JUNTO
A
CONCESSIONÁRIA
KIT ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E
INSTALAÇÃO (Cabo Solar Vermelho
1,8 kV ECS 6R (m) Cabo Solar Preto
1,8 kV ECS 6B (m) Conector p/Cabo
MC4 Par FM/MC 1Via 1,5kV
39A/Solar, Estrutura de Fixação p/
Sistema Fotovoltaico em telhados,
Perfil Metálico (Par) 4150x34mm
p/Sistemas Fotovoltaicos)
FORECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
MÓDULO DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO,POTÊNCIA DOS
MÓDULOS : 545WP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE INVERSOR
P/ SISTEMA
SOLAR FOTOVOLTAICO DE 50.000
W
CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
ATERRAMENTO COM HASTES
COPPERWELD, DIÂMETRO DE
5/8", COMPRIMENTO DE 240CM,
EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA
ATERRAMENTO,
INCLUSIVE
GRAMPO
PARA
HASTE
E
INSTALAÇÃO

1.545.792,94

UN

5,00

4.666,33

23.331,65

UN

5,00

28.806,3
3

144.031,65

UN

310,00

3.750,00

1.162.500,00

UN

5,00

39.838,0
0

199.190,00

SINAPI

M

138,00

99,75

13.765,50

SETOP

un

18,00

165,23

2.974,14

DIVERSOS

16.1

200110

16.2

-

16.3

94994

16.4

10951

16.5

201507

16.6
16.7

95.425,34

MASTRO BANDEIRA ACO CONICO
ALTURA 7,0m
CONJUNTO DE BANDEIRAS DE
PANO (3 BANDEIRAS)
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA)
OU
PISO
DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10
CM, ARMADO. AF_07/2016
CONTENTOR
POLIT.DE
ALTA
DENSIDADE 240L,COM 2 RODAS
MACICAS DE BORRACHA

UN

9,00

2.381,34

21.432,06

UN

3,00

1.125,00

3.375,00

SINAPI

M2

3,60

143,23

515,63

EMOP

UN

30,00

505,46

15.163,80

Extintor de incêndio ABC - 6Kg

SEDOP

UN

24,00

282,44

6.778,56

35.20.0
50

Conjunto de 4 lixeiras para coleta
seletiva, com tampa basculante,
capacidade 50 litros

SP
OBRAS

UN

8,00

1.271,05

10.168,40

I11097

Suporte tripé para extintor cromado

ORSE

un

24,00

60,00

1.440,00

ORSE

un

50,00

27,71

1.385,50

ORSE

un

3,00

11.722,1
3

35.166,39

Placa
de
sinalizacao,
fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc
, com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2
Confecção e instalação de letreiro
em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm,
com avanço de 10cm, com pintura
automotiva PU, Fixado por pino,
recortado em Router p/ o ITPS

16.8

S12884

16.9

I13275

17

SERVIÇOS FINAIS

SBC
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23.640,60

17.1
18

OBR074

LIMPEZA GERAL DE OBRA

M²

8.353,57

2,83

ADMINISTRAÇÃO
MESTRE
DE
OBRAS
COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

18.1

90780

18.2

90766

18.3

100321

18.4

90777

18.5

011815

VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS

91677

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

18.6

SMOP
EDIF

ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR
COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

23.640,60
555.607,85

SINAPI

H

2.200,00

50,24

110.528,00

SINAPI

H

2.200,00

27,60

60.720,00

SINAPI

MES

15,00

7.076,94

106.154,10

SINAPI

H

1.440,00

105,06

151.286,40

SBC

MES

15,00

7.042,89

105.643,35

SINAPI

H

200,00

106,38

21.276,00

19

SUBESTAÇÃO

73.082,28

19.1

MATERIAIS

66.780,67

19.1.1

00098

19.1.2

00289

19.1.3

00807

19.1.4

02341

19.1.5

02647

19.1.6

02864

19.1.7

02959

19.1.8

03889

19.1.9

03897

19.1.10

04210

19.1.11

04265

19.1.12

04338

19.1.13

04347

19.1.14

04377

19.1.15

05255

19.1.16

05263

19.1.17

05399

FIO
SOLIDO
DE
COBRE
ELETROLITICO, NU, TEMPERA
MEIO DURA, CLASSE 1, SECAO
CIRCULAR DE 1,0 A 16,0MM2
CABO
SOLIDO
DE
COBRE
ELETROLITICO NU, TEMPERA
MOLE,
CLASSE
2,
SECAO
CIRCULAR DE10,0 A 500,0MM2
DISJUNTOR, TRIPOLAR, 500A,
65KA, MODELOCAIXA MOLDADA,
TIPO C
ELETRODUTO DE PVC PRETO,
RIGIDO
ROSQUEAVEL,
COM
ROSCA
EM
AMBAS
EXTREMIDADES, EMBARRAS DE 3
METROS, DE 3/4"
LUVA
DE
PVC
RIGIDO
ROSQUEAVEL,
PARA
ELETRODUTO, DE 4"
ARAME GALVANIZADO Nº 12
CURVA 90º DE PVC RIGIDO,
ROSQUEAVEL,
PARA
ELETRODUTO, DE 4"
SUPORTE P/TRANSFORMADOR,
EM POSTE DE SECAO CIRCULAR
POSTE CONCRETO, C/SECAO
CIRCULAR,
11,00MCOMPR.,
PADRAO ABNT, EXCL. TRANSP.,
C/CARGA NOM. HORIZ. NO TOPO,
DE 300KGF
ISOLADOR TIPO CARRETILHA,
MARROM, DE (72X72)MM
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO
PARA ELETRODUTO, DE 4"
PARA-RAIO VALVULA, PARA 15KV5KA ATERRADO
TRANSFORMADOR
DE
DISTRIBUICAO, TRIFASICO, 60HZ,
CLASSE 15KV, TENS.PRIM.13,8KV,
T.SEC.220/127V,
REFRIG.OLEO
MIN. 0300KVA
CINTA
CIRCULAR
DE
ACO
GALVANIZADO COM PARAFUSOS,
DE APROXIMADAMENTE 210MM
ELETRODUTO
DE
PVC
PRETO,RIGIDO
ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM
AMBAS
EXTREMIDADES,EM
BARRAS DE 3 METROS,DE 4"
ARMACAO
SECUNDARIA,
COMPLETA, PARA 1 LINHA
MAO-FRANCESA P/CRUZETA DE
MADEIRA

EMOP

KG

0,18

96,69

17,40

EMOP

KG

3,11

96,69

300,71

EMOP

UN

1,00

2.042,60

2.042,60

EMOP

UN

3,00

12,30

36,90

EMOP

UN

6,00

18,11

108,66

EMOP

KG

0,87

16,58

14,42

EMOP

UN

2,00

48,54

97,08

EMOP

UN

2,00

245,26

490,52

EMOP

UN

1,00

2.195,00

2.195,00

EMOP

UN

1,00

6,81

6,81

EMOP

UN

2,00

20,55

41,10

EMOP

UN

3,00

295,25

885,75

EMOP

UN

1,00

36.062,5
0

36.062,50

EMOP

UN

4,00

33,35

133,40

EMOP

UN

1,00

134,76

134,76

EMOP

UN

1,00

17,06

17,06

EMOP

UN

8,00

32,19

257,52
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19.1.18

05400

CRUZETA DE MADEIRA PARA
LINHA
DE
13,8KV,DE
(90X115X2000)MM

EMOP

UN

4,00

146,13

584,52

19.1.19

05401

SELA P/CRUZETA DE MADEIRA

EMOP

UN

4,00

15,45

61,80

EMOP

UN

3,00

230,64

691,92

EMOP

M

90,00

152,79

13.751,10

EMOP

UN

4,00

31,95

127,80

EMOP

UN

3,00

21,34

64,02

EMOP

UN

3,00

17,59

52,77

EMOP

UN

3,00

8,60

25,80

EMOP

UN

3,00

34,75

104,25

EMOP

UN

3,00

70,86

212,58

EMOP

UN

9,00

18,84

169,56

EMOP

UN

9,00

21,90

197,10

EMOP

UN

4,00

8,20

32,80

EMOP

UN

3,00

12,19

36,57

EMOP

UN

8,00

24,41

195,28

EMOP

UN

12,00

1,10

13,20

EMOP

UN

3,00

127,39

382,17

EMOP

UN

6,00

24,80

148,80

EMOP

M

10,90

15,43

168,19

EMOP

M

14,50

17,83

258,54

EMOP

UN

6,00

62,44

374,64

EMOP

UN

4,00

0,74

2,96

EMOP

UN

4,00

6,96

27,84

EMOP

UN

12,00

15,38

184,56

EMOP

UN

4,00

27,70

110,80

EMOP

UN

3,00

45,13

135,39

EMOP

UN

1,00

3.875,00

3.875,00

EMOP

UN

1,00

1.276,88

1.276,88

EMOP

UN

6,00

111,94

671,64

19.1.20

05688

19.1.21

05713

19.1.22

07004

19.1.23

07007

19.1.24

07008

19.1.25

07009

19.1.26

07085

19.1.27

07086

19.1.28

07702

19.1.29

07703

19.1.30

08020

19.1.31

08022

19.1.32

10063

19.1.33

11525

19.1.34

11531

19.1.35

11536

19.1.36

11585

19.1.37

11586

19.1.38

11798

19.1.39

13421

19.1.40

13825

19.1.41

13826

19.1.42

13827

19.1.43

13828

19.1.44

13831

19.1.45

13832

19.1.46

05641

CHAVE
FUSIVEL,
UNIPOLAR,
ACIONAMENTO
PORCOMANDO
DE VARA DE MANOBRA, DE 15KV100A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
DE 0,6/1KV, DE 185MM2
GRAMPO TIPO "I", DIAMETRO DE
8" E ROSCADE 5/8", INCLUSIVE
PORCAS E ARRUELAS, EMACO
GALVANIZADO
MANILHA-SAPATILHA
P/ISOLADOR, TIPO DISCO
GANCHO
SUSPENSAO
PARA
OLHAL
PORCA OLHAL
CONECTOR
ESTRIBO
DE
COMPRESSAO, PARA CABO DE
25MM2
CONECTOR DE DERIVACAO DE
LINHA VIVA, DE16 A 240MM2
TERMINAL
MECANICO
A
COMPRESSAO,
EM
BRONZE,
P/CABO NA BITOLA DE 150MM2
TERMINAL
MECANICO
A
COMPRESSAO,
EM
BRONZE,
P/CABO NA BITOLA DE 185MM2
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO,
TIPO SPLIP BOLT, FABRICADO EM
COBRE, PARA CABO DE 016MM2
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO,
TIPO SPLIT BOLT, FABRICADO EM
COBRE, PARA CABO DE 035MM2
PARAFUSO COM PORCA EM ACO
INOX 16X80MM
ARRUELA QUADRADA, DE 18MM
ELO FUSIVEL, TIPO K, DE 100A15KV
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO
COM RABICHO, EM BRONZE,
PARA
ATERRAMENTO,
CONDUTORES DE 6-35MM2
CABO DE COBRE RIGIDO, 1KV,
PVC 70°C, DE16MM2,NBR 7288
CABO DE COBRE RIGIDO, 1KV,
PVC/70°C, 25MM2,NBR 7288
HASTE PARA ATERRAMENTO, DE
COBRE,NO
DIAMETRO
DE
5/8"(16MM) E COM COMPRIMENTO
DE2,40M
PARAFUSO DE ACO CARBONO,
CABECA SEXTAVADA, MEDINDO
(3/8"X1")
PARAFUSO CABECA ABAULADA
16X45MM (PADRAOLIGTH OU NBR
8159)
PARAFUSO CABECA ABAULADA
16X140MM (PADRAO LIGHT OU
NBR 8159)
PARAFUSO
ROSCA
DUPLA
16X500MM (PADRAO LIGHT OU
NBR 8159)
ADAPTADOR
ESTRIBO
DE
COMPRESSAO (PADRAOLIGHT)
CAIXA
PARA
MEDICAO
E
PROTECAO DE SIMPLIFICADA
(CMPS)
CAIXA DE PROTECAO GERAL
(CPG 630), 800X400X270MM
ISOLADOR DE TENSAO, DISCO DE
SUSPENSAO,CLASSE 15KV, 6"
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19.2

SERVIÇOS

19.2.1

19.004.
0004-3

19.2.2

11.003.
0001-1

19.2.3

12.003.
0075-1

19.2.4

19.004.
0080-2

19.2.5

04.005.
0123-1

19.2.6

03.001.
0001-1

19.2.7

12.002.
0035-1

19.2.8

13.001.
0020-1

19.3

MÃO DE OBRA

2.852,71

CAMINHAO COM CARROCERIA
FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE
7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA
CONCRETO
DOSADO
RACIONALMENTE
PARA
UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO
DE
10MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPA
RO
COM
BETONEIRA,LANCAMENTO
E
ADENSAMENTO
ALVENARIA
DE
TIJOLOS
CERAMICOS
FURADOS
10X20X20CM,ASSENTES
COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
SAIBRO,NO
TRACO
1:8,EM
PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M
DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA
REAL
GUINDAUTO COM CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA EM TORNO
DE 3,5T A APROXIMADAMENTE
2,00M
E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO
SOLO)A
APROXIMADAMENTE
7,00M,ANGULO DE GIRO DE
180�,MONTADO SOBRE CHASSIS
DE
CAMINHAO,EXCLUSIVE
ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES,EXCLUSIVE
OPERADOR
QUE
E
CONSIDERADO O MOTORISTA DO
CAMINHAO
TRANSPORTE DE CARGA DE
QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE
AS
DESPESAS
DE
CARGA
E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA
DO
CAMINHAO
COMO
DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA
DE
30KM/H,EM
CAMINHAO
BASCULANTE
A
OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE8T
ESCAVACAO
MANUAL
DE
VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1�
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU
PICARRA),ATE
1,50M
DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
E
ESGOTAMENTO
ALVENARIA
DE
TIJOLOS
MACICOS
7X10X20CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
SAIBRO,NO
TRACO
1:6,EM
PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M
DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA
REAL
EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2
COM
1,5CM
DE
ESPESSURA,INCLUSIVE
CHAPISCO
DE
CIMENTO
E
AREIA,NO TRACO 1:3

EMOP

H

1,50

81,35

122,03

EMOP

M3

0,12

612,05

73,45

EMOP

M2

10,00

74,99

749,90

EMOP

H

1,50

62,16

93,24

EMOP

TX
KM

6,00

1,85

11,10

EMOP

M3

0,20

72,44

14,49

EMOP

M2

6,60

175,63

1.159,16

EMOP

M2

16,76

37,55

629,34

3.448,90

19.3.1

01968

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EMOP

H

22,00

28,58

628,76

19.3.2

01983

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA
DE
CONSTRUCAOCIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EMOP

H

48,00

28,58

1.371,84
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19.3.3

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA
CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

01999

EMOP

H

70,00

20,69

1.448,30

VALOR TOTAL:

11.170.585,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOTE 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
VIÇOSA - BA
Secretaria de viação, obras e serviços públicos
Obra:

LOTE 02 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Município:

Nova Viçosa, Helvécia, Colônia Nova 1, Colônia Nova 2, Barra Velha,
Argolo, Cândido Mariano, Marobá, Rio do Sul e demais Zonas Rurais.

Data
Base

jan/22

BDI

25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM
1

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

FONTE

UND

QUANTIDA
DE

PREÇO
UNITÁRI
O R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

00004813

1.2

93584

1.3

97622

1.4

97633

1.5

97633

1.6

97640

1.7

97644

1.8

97645

1.9

97650

PLACA
DE
OBRA
(PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA
*N.
22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M
(SEM POSTES PARA FIXACAO)
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE AÇO.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (PISO)
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (PAREDE)
REMOÇÃO DE FORROS DE
DRYWALL,
PVC
E
FIBROMINERAL,
DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE PORTAS, DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE JANELAS, DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO
DE
TRAMA
DE
MADEIRA PARA COBERTURA,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

PREÇO
TOTAL
R$
436.063,20

SINAPI

M2

96,00

384,38

36.900,48

SINAPI

M2

64,00

1.195,23

76.494,72

SINAPI

M3

114,51

58,98

6.753,80

SINAPI

M2

625,84

23,80

14.894,99

SINAPI

M2

2.260,23

23,80

53.793,47

SINAPI

M2

1.999,09

2,14

4.278,05

SINAPI

M2

184,25

9,74

1.794,60

SINAPI

M2

209,48

37,65

7.886,92

SINAPI

M2

1.062,07

7,99

8.485,94
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REMOÇÃO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA
OU DE MADEIRA PARA FORRO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1.10

97647

1.11

97642

1.12

S00017

Demolição de reboco

1.13

S09182

Demolição de concreto
martelete e compressor

1.14

43336

1.15

97914

1.16

S98459S

1.17

97655

1.18

98459

2

103328

2.2

93183

2.3

93195

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
Tapume com telha metálica.
af_05/2018
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA
PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
TAPUME COM TELHA METÁLICA.
AF_05/2018

1.387,50

3,71

5.147,63

SINAPI

M2

667,97

3,83

2.558,33

ORSE

m2

801,38

8,84

7.084,20

ORSE

m3

92,96

510,50

47.456,08

DER-ES

M2

4.734,43

1,59

7.527,74

SINAPI

M3XK
M

8.404,81

3,00

25.214,43

ORSE

m2

776,45

152,74

118.594,97

SINAPI

M2

50,60

23,91

1.209,85

SINAPI

M2

60,00

166,45

9.987,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO
COM
PREPARO
EM
BETONEIRA.
AF_12/2021
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

157.099,16

SINAPI

M2

683,97

100,08

68.451,72

SINAPI

M

292,91

85,90

25.160,97

SINAPI

M

249,65

80,26

20.036,91

CERCA

43.449,56

2.4.1

COMP.P

2.4.2

C0037

3

Capina manual, inclusive limpeza

M2

ALVENARIA E FECHAMENTO

2.1

2.4

com

SINAPI

CERCA DE MADEIRA ROLIÇA
COM
COLUNAS
DE
1,5M
ESPAÇADAS EM 3M COM VIGAS
SUPERIORES E INFERIORES
COM DIÂMETRO DE 18 A 20MM.
ALAMBRADO
C/TELA
GALVANIZADA
SOLDADA
ALTURA 2M

SEINFR
A

M

135,64

208,98

28.346,05

M

135,64

111,35

15.103,51
1.571.924,9
0

COBERTURA

3.1

92559

3.2

92541

3.3

94201

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M,
PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO,
METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO
IÇAMENTO.
AF_07/2019
TRAMA
DE
MADEIRA
COMPOSTA
POR
RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO
COM
TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

UN

2,00

2.444,61

4.889,22

SINAPI

M2

1.311,92

119,76

157.115,54

SINAPI

M2

152,06

50,89

7.738,33
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3.4

94221

3.5

S00278

3.6

S09634

3.7

112000

3.8

S101979S

3.9

22.03.140

3.10

S04298

3.11

17.017.00600

3.12

102213

3.13

94204

3.14

92548

3.15

100725

3.16

92580

3.17

94213

3.18

100761

3.19

100721

3.20

C1522

3.21

S09212

CUMEEIRA
PARA
TELHA
CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA
TRAÇO
1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M

107,82

28,14

3.034,05

Limpeza (Lavagem) de telhas

ORSE

m2

2.924,62

3,54

10.353,15

ORSE

m2

2.621,63

35,46

92.963,00

SBC

M2

74,70

1.475,86

110.246,74

ORSE

m

1.002,95

72,54

72.753,99

SP
OBRAS

M2

2.123,29

167,85

356.394,23

ORSE

m2

2.123,29

32,33

68.645,97

EMOP

M2

2.474,62

18,99

46.993,03

SINAPI

M2

798,15

21,31

17.008,58

SINAPI

M2

623,81

57,41

35.812,93

SINAPI

UN

4,00

2.014,24

8.056,96

SBC

M

11,04

343,23

3.789,26

SINAPI

M2

75,00

74,45

5.583,75

SINAPI

M2

75,00

107,29

8.046,75

SINAPI

M2

75,00

51,79

3.884,25

SINAPI

M2

75,00

26,43

1.982,25

SEINFR
A

M2

100,00

37,00

3.700,00

ORSE

m2

1.612,70

152,31

245.630,34

Manta de alumínio, subcobertura
de telhado, Freshfoil da Tégula ou
similar
INSTALACAO
CHAPA
POLICARBONATO
COMPACTO
SOBRE ESTRUTURA
Chapim (rufo capa) em aço
galvanizado, corte 33. af_11/2020
Forro em fibra mineral com placas
acústicas removíveis de 625mm x
625mm
Montagem de Forro em fibra
mineral com placas acústicas
removíveis de 625mm x 625mm
PINTURA
SOBRE
TELHAS
CERAMICAS
COM
TINTA
CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA
E
DUAS
DEMAOS
DE
ACABAMENTO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO
E
EXTERNO,
2
DEMÃOS. AF_01/2021
TELHAMENTO
COM
TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS DE 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M,
PARA TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO,
INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019
PILAR EM MADEIRA DE LEI
20x20cm
TRAMA DE AÇO COMPOSTA
POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA,
PLÁSTICA
OU
TERMOACÚSTICA,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ
2
ÁGUAS,
INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO
FOSCO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(02
DEMÃOS).
AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(POR
DEMÃO).
AF_01/2020_P
JATEAMENTO COMERCIAL EM
ESTRUTURA DE AÇO
Revisão em cobertura com telha
ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª,
Itabaianinha ou similar, com
reposição de 50% do material - Rev
01
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3.22

96486

3.23

00036250

3.24

00036246

3.25

94447

4

87878

4.2

87529

4.3

87550

4.4

87275

4.5

87242

4.6

88650

4.7

S12316

4.8

98557

5.1

SINAPI

M2

2.123,29

129,63

275.242,08

SINAPI

M

353,88

7,18

2.540,86

SINAPI

M

353,88

6,33

2.240,06

SINAPI

M2

536,05

50,89

27.279,58

1.065.355,5
7

REVESTIMENTO

4.1

5

FORRO DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA
DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
RODAFORRO EM PVC, PARA
FORRO DE PVC, COMPRIMENTO
6M
ACABAMENTO
SIMPLES/CONVENCIONAL PARA
FORRO PVC, TIPO "U" OU "C",
COR BRANCA, COMPRIMENTO 6
M
TELHAMENTO
COM
TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

CHAPISCO
APLICADO
EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER
DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA
ÚNICA,
PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA
TRAÇO
1:2:8,
PREPARO
MECÂNICO
COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE
EM
FACES
INTERNAS
DE
PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO
DE
TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO
1:2:8,
PREPARO
MANUAL,
APLICADO
MANUALMENTE
EM
FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERÂMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
TIPO
ESMALTADA
PLACAS
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45
CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A
MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERÂMICO
PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS
A
PRUMO,
APLICADO EM PANOS COM
VÃOS. AF_06/2014
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE
ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA
EXTRA
DE
DIMENSÕES
60X60CM.
AF_06/2014
Pintura de impermeabilização com
aplicação de Sika Top 107, à
trincha de seda, 02 demãos, (bicomponente) - intervalo de aplic.5h
- R1
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA,
2
DEMÃOS
AF_06/2018

SINAPI

M2

5.553,67

5,45

30.267,50

SINAPI

M2

6.477,55

44,98

291.360,20

SINAPI

M2

4.339,61

29,41

127.627,93

SINAPI

M2

2.960,91

86,75

256.858,94

SINAPI

M2

1.309,11

256,30

335.524,89

SINAPI

M

105,29

18,56

1.954,18

ORSE

m2

75,00

29,14

2.185,50

SINAPI

M2

393,18

49,79

19.576,43

PINTURA
96135

579.030,71

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA
EM
PAREDES
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.

SINAPI

M2

5.239,73
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30,99

162.379,23

AF_05/2017

5.2

88497

5.3

88489

5.4

88496

5.5

88488

5.6

17.018.00150

5.7

102213

5.8

08.48.02 (I)

5.9

100721

5.10

S12316

5.11

88495

6

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO
MANUAL
DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO
MANUAL
DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTURA
COM
SELADOR
ACRILICO,EM
UMA
DEMAO,SOBRE
EMBOCO
EXISTENTE
PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO
E
EXTERNO,
2
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA DE GRADIL DE FERRO,
MODELO PMSP
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(POR
DEMÃO).
AF_01/2020_P
Pintura de impermeabilização com
aplicação de Sika Top 107, à
trincha de seda, 02 demãos, (bicomponente) - intervalo de aplic.5h
- R1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

SINAPI

M2

1.273,35

17,90

22.792,97

SINAPI

M2

6.850,07

16,83

115.286,68

SINAPI

M2

4,50

32,19

144,86

SINAPI

M2

4,50

19,08

85,86

EMOP

M2

18.823,58

11,40

214.588,81

SINAPI

M2

510,10

21,31

10.870,23

SIURB

M2

63,53

72,23

4.588,77

SINAPI

M2

219,85

26,43

5.810,64

ORSE

m2

209,70

29,14

6.110,66

SINAPI

M2

2.800,00

12,99

36.372,00

PISO

508.003,84

6.1

87256

6.2

94994

6.3

S12316

6.4

98557

6.5

94439

REVESTIMENTO
CERÂMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA
EXTRA
DE
DIMENSÕES
60X60
CM
APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA)
OU
PISO
DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_07/2016
Pintura de impermeabilização com
aplicação de Sika Top 107, à
trincha de seda, 02 demãos, (bicomponente) - intervalo de aplic.5h
- R1
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA,
2
DEMÃOS
AF_06/2018
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE
CONTRAPISO
EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4
CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS
MOLHADAS
SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

SINAPI

M2

2.982,88

113,70

339.153,46

SINAPI

M2

766,78

143,23

109.825,90

ORSE

m2

286,99

29,14

8.362,89

SINAPI

M2

446,78

49,79

22.245,18

SINAPI

M2

152,11

57,51

8.747,85
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6.6

7

94779

SINAPI

M2

400,50

49,11

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

7.1

92395

7.2

PAI-GRA-015

7.3

S09260

7.4

S03223

7.5

100576

7.6

07.12.040

7.7

97914

7.8

94273

7.9

S03223

8

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE
CONTRAPISO
EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS
SECAS
E
3
CM
ÁREAS
MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). AF_11/2014

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PISO
INTERTRAVADO,
COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
CM,
ESPESSURA
10
CM.
AF_12/2015
PLANTIO
DE
GRAMA
ESMERALDA
EM
PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
Planta - Palmeira Imperial h=1,00m
(fornecimento e plantio)
Banco de concreto pre-moldado
com encosto e pintura
REGULARIZAÇÃO
E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
DE
SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019
Aterro
mecanizado
por
compensação, solo de 1ª categoria
em
campo
aberto,
sem
compactação do aterro
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
ASSENTAMENTO
DE
GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA
EM
CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO
X
BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
Banco de concreto pre-moldado
com encosto e pintura (padrão
emurb)

320.987,73

SINAPI

M2

1.465,16

95,96

140.596,75

SETOP

m2

848,90

21,83

18.531,49

ORSE

un

36,00

862,60

31.053,60

ORSE

un

30,00

1.279,19

38.375,70

SINAPI

M2

2.057,28

2,89

5.945,54

SP
OBRAS

M3

860,98

21,06

18.132,24

SINAPI

M3XK
M

14.213,88

3,00

42.641,64

SINAPI

M

416,95

52,46

21.873,20

ORSE

un

3,00

1.279,19

3.837,57

ESQUADRIAS

8.1

S03540

8.2

S03539

8.3

112634

8.4

091516

8.5

98689

8.6

101965

8.7

65003893

8.8

42698

19.668,56

678.210,95

Porta
em
madeira
de
lei,
almofadada, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens
Porta
em
madeira
de
lei,
almofadada, 0.70 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS
EM ALUMINIO NATURAL COM
VIDRO 6MM
Esquadria basculante em vidro
temperado de 8mm
SOLEIRA
EM
GRANITO,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020
PEITORIL LINEAR EM GRANITO
OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
PORTA OU PORTAO EM CHAPA
DE ACO CARBONO DOBRADA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Porta de aluminio veneziana
anodizado de abrir com ferragens

ORSE

un

91,00

1.902,25

173.104,75

ORSE

un

11,00

1.745,73

19.203,03

SBC

M2

271,54

851,76

231.286,91

SEDOP

M2

13,95

981,21

13.687,88

SINAPI

M

106,71

100,39

10.712,62

SINAPI

M

444,37

105,74

46.987,68

COPAS
A

M2

108,40

598,28

64.853,55

DEINFR
A-SC

M2

5,20

1.493,35

7.765,42
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8.9

91305

8.10

S03541

8.11

11817

8.12

112634

8.13

65003893

8.14

24.02.040

8.15

08.48.02 (I)

8.16

100721

9

94228

9.2

S04378

9.3

S08255

9.4

DR
34.10.0153 (/)

9.5

S02816

PINTURA DE GRADIL DE FERRO,
MODELO PMSP
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA
SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM
OBRA
(POR
DEMÃO).
AF_01/2020_P

UN

16,00

143,60

2.297,60

ORSE

un

2,00

2.218,85

4.437,70

DEINFR
A-SC

M2

22,70

1.403,33

31.855,59

SBC

M2

75,00

851,76

63.882,00

COPAS
A

M2

7,50

598,28

4.487,10

SP
OBRAS

M2

2,02

1.268,26

2.561,89

SIURB

M2

11,02

72,23

795,97

SINAPI

M2

11,02

26,43

291,26

762.872,85

CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO
NÚMERO
24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
Condutor de águas pluviais em
chapa de aço galvanizado nº 22,
e=0,7mm - diam. 100mm
Calha de concreto seção 0,60 x
0,20m, sem grelha de ferro
Grelha de ferro fundido, para
canaleta, com 0,30m de largura.
Fornecimento
e
colocacao.(desonerado)
Caixa de passagem coletora de
aguas pluviais, em alvenaria de
tijolos
maciços,
dim.
int.
0,25x0,85x1,00- c/ grade de
concreto

SINAPI

M

691,05

126,14

87.169,05

ORSE

m

685,00

163,50

111.997,50

ORSE

m

661,14

333,30

220.357,96

SCO

m

661,14

329,58

217.898,52

ORSE

un

37,00

925,81

34.254,97

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

9.6.1

COMP.PROP

9.6.2

COMP.PROP

9.6.3

COMP.PROP

9.6.4

S08614

9.6.5

S01442

9.6.6

89356

9.6.7

-

9.7

Porta/portão tipo gradil sob medida

SINAPI

AGUA PLUVIAL

9.1

9.6

FECHADURA DE EMBUTIR PARA
PORTA
DE
BANHEIRO,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO
DE
FURO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
Porta
em
madeira
de
lei,
almofadada, 0.90 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens
Porta Aluminio veneziana abrir
completa
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
EM ALUMINIO NATURAL COM
VIDRO 6MM
SOLEIRA
EM
GRANITO,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

53.914,40

FILTRO CENTRAL FIBRA DE
VIDRO FILTRAT 2000 A 3500L/H
COM VALCULA AUTOMATICA
BOMBA
DOSADORA
AUTOMATICA 220V C/ TAMBOR
120L PRA SOLUCÇÃO DE CLORO

UN

1,00

7.125,00

7.125,00

UN

2,00

2.662,50

5.325,00

UN

4,00

2.756,25

11.025,00

ORSE

un

4,00

93,06

372,24

ORSE

un

2,00

3.692,08

7.384,16

SINAPI

M

600,00

25,93

15.558,00

1,00

7.125,00

7.125,00

BOMBA EBARA 0,5 CV - 220V
Bóia automática p/caixa d'agua - 15
amperes
Caixa d´água em fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte
cap. 5.000 litros
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
FILTRO CENTRAL FIBRA DE
VIDRO FILTRAT 2000 A 3500L/H
COM VALCULA AUTOMATICA

UN

RESERVATORIO DE AGUA PLUVIAL

Edital de Licitação – Concorrência Pública nº. 001/2022 - Página 66 de 90

37.035,20

9.7.1

050331

9.7.2

15.01.58

9.7.3

87878

9.7.4

87550

9.7.5

160603

9.7.6

92762

9.7.7

92740

9.7.8

89535

9.8

87878

10

ESCAVAÇÃO
MANUAL
DE
POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO
EM LAMA EXECUTADA ENTRE
AS PROFUNDIDADES DE 3,01 E
4,50m
(REVISADA)
ALVENARIA
ESTRUTURAL COM BLOCO DE
CONCRETO 19X19X39CM, E=19
CM,
INCLUINDO
GROUT
CONCRETO
CHAPISCO
APLICADO
EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER
DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO
1:2:8,
PREPARO
MANUAL,
APLICADO
MANUALMENTE
EM
FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO
SEMI
FLEXIVEL
LAJES
SUBSOLO
SISTEMA OTTO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=20 MPA, PARA
LAJES
MACIÇAS
OU
NERVURADAS COM GRUA DE
CAÇAMBA DE 500 L
EM
EDIFICAÇÃO
DE
MULTIPAVIMENTOS
ATÉ
16
ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE
LAJES MAIOR QUE 20 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015
CURVA
87
GRAUS
E
30
MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA,
FORNECIDO
E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
CHAPISCO
APLICADO
EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER
DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CAEMA

M3

30,00

58,16

1.744,80

EMBAS
A

M2

90,00

219,84

19.785,60

SINAPI

M2

90,00

5,45

490,50

SINAPI

M2

90,00

29,41

2.646,90

SBC

M2

90,00

72,14

6.492,60

SINAPI

KG

90,00

17,13

1.541,70

SINAPI

M3

0,80

581,35

465,08

SINAPI

UN

54,00

71,63

3.868,02

SINAPI

M2

45,00

5,45

245,25

ÁGUA FRIA

10.1

89481

10.2

S90373S

10.3

89356

106.080,48

JOELHO
90
GRAUS,
PVC,
SOLDÁVEL,
DN
25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Joelho 90 graus com bucha de
latão, pvc, soldável, dn 25mm, x
1/2? instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e
instalação. af_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

550,00

5,61

3.085,50

ORSE

un

550,00

17,16

9.438,00

SINAPI

M

760,00

25,93

19.706,80
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10.4

89957

10.5

89987

10.6

86886

10.7

89363

10.8

96710

10.9

89536

11

PONTO
DE
CONSUMO
TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO
E
CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2
X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
JOELHO
45
GRAUS,
PVC,
SOLDÁVEL,
DN
25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL
DE
ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM,
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA
DE
ÁGUA
?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
. AF_06/2015
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM,
INSTALADO
EM
PRUMADA
DE
ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

160,00

165,35

26.456,00

SINAPI

UN

260,00

96,33

25.045,80

SINAPI

UN

243,00

54,06

13.136,58

SINAPI

UN

248,00

11,65

2.889,20

SINAPI

UN

260,00

9,26

2.407,60

SINAPI

UN

225,00

17,40

3.915,00

INSTALAÇÕES SANITARIAS

11.1

89707

11.2

89709

11.3

86883

11.4

86879

11.5

89811

11.6

89807

11.7

90444

11.8

89712

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM
PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA
PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,
SERIE
NORMAL,
ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA,
FORNECIDO
E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO
SANITÁRIO
OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,
SERIE
NORMAL,
ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA,
FORNECIDO
E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO
SANITÁRIO
OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
RASGO EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS
MENORES
OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

197.525,33

SINAPI

UN

97,00

43,98

4.266,06

SINAPI

UN

97,00

16,98

1.647,06

SINAPI

UN

154,00

12,99

2.000,46

SINAPI

UN

184,00

8,14

1.497,76

SINAPI

UN

365,00

41,55

15.165,75

SINAPI

UN

265,00

34,31

9.092,15

SINAPI

M

310,00

34,15

10.586,50

SINAPI

M

460,00

35,26

16.219,60
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11.9

89832

11.10

90375

11.11

S10319

11.12

S01727

12

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL
DE
ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2015
Fossa séptica em alvenaria bloco
de cimento e concreto armado,
dimensões internas 1,20 x 2,40 x
1,20 m
Sumidouro paredes com blocos
cerâmicos 6 furos e dimensões
internas de 1,50 x 1,50 x 0,60 m

SINAPI

UN

162,00

51,99

8.422,38

SINAPI

UN

137,00

11,21

1.535,77

ORSE

un

8,00

13.909,95

111.279,60

ORSE

un

8,00

1.976,53

15.812,24

LOUÇAS E METAIS

12.1

86942

12.2

S03659

12.3

86937

12.4

86936

12.5

S07758

12.6

I066012

12.7

H484

12.8

C0358

12.9

00037401

12.10

00037400

12.11

95547

12.12

I072516

12.13

102253

215.692,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE,
PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO
E
TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Vaso sanitario c/caixa de descarga
acoplada,
linha
versato
07353/07570, CELITE ou similar,
incl. assento CELITE versato 07983
ou similar, conj. de fixação DECA
SP13 ou similar, anel de vedação e
engate plástico
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE,
INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO
E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM
METAL
CROMADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
Torneira cromada para pia de
cozinha d=1/2", DECA, linha
Standard ref.1159-C39, ou similar
TORNEIRA
DE
PRESSAO
CROMADA P/LAVATORIO 1/2"
TORNEIRA
DE
JARDIM
DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO
BANCADA DE GRANITO PRETO
C/BOLEAMENTO
DUPLO
(COLOCADO)
TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER
PARA
PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO
PAPELEIRA
PLASTICA
TIPO
DISPENSER
PARA
PAPEL
HIGIENICO ROLAO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100
LITROS INOX AQUAMAX - 127V E
3 TORNEIRAS
DIVISORIA
SANITÁRIA,
TIPO
CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO,
ESP
=
3CM,

SINAPI

UN

24,00

274,36

6.584,64

ORSE

un

40,00

907,78

36.311,20

SINAPI

UN

25,00

236,36

5.909,00

SINAPI

UN

11,00

516,10

5.677,10

ORSE

un

13,00

217,80

2.831,40

IOPES

UN

42,00

209,93

8.817,06

AGETO
P CIVIS

un

57,00

54,95

3.132,15

SEINFR
A

M2

53,34

1.135,65

60.575,57

SINAPI

UN

37,00

81,98

3.033,26

SINAPI

UN

36,00

81,98

2.951,28

SINAPI

UN

37,00

90,23

3.338,51

SBC

UN

14,00

3.248,75

45.482,50

SINAPI

M2

12,31

756,91

9.317,56
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ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

12.14

ED-9156

12.15

S02002

12.16

18.016.01080

12.17

190417

12.18

S02002

12.19

ED-9156

13

TANQUE
DE
MÁRMORE
SINTÉTICO
DUPLO,
CAPACIDADE
37
LITROS,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO,
VÁLVULA
DE
ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO
CROMADO,
SIFÃO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE TORNEIRA
Vaso sanitario PNE c/caixa de
descarga acoplada, linha carrara
CP626, DECA ou similar, inclusive
assento DECA AP61 ou similar,
conjunto de fixação DECA SP13 ou
similar, anel de vedação e engate
plástico
BARRA DE APOIO EM ACO
INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1
1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
BUCHAS
PLASTICAS,COM
70CM,PARA
PESSOAS
COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
MICTORIO
COLETIVO(TIPO
CALHA)ACO INOX 48X120X20CM
COM METAIS
Vaso sanitario c/caixa de descarga
acoplada, linha carrara CP626,
DECA ou similar, inclusive assento
DECA AP61 ou similar, conjunto de
fixação DECA SP13 ou similar, anel
de vedação e engate plástico
TANQUE
DE
MÁRMORE
SINTÉTICO
DUPLO,
CAPACIDADE
37
LITROS,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO,
VÁLVULA
DE
ESCOAMENTO,
SIFÃO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE TORNEIRA

SETOP

U

1,00

581,45

581,45

ORSE

un

4,00

2.182,91

8.731,64

EMOP

UN

13,00

206,99

2.690,87

SBC

UN

3,00

1.593,18

4.779,54

ORSE

un

2,00

2.182,91

4.365,82

SETOP

U

1,00

581,45

581,45

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1

93128

13.2

18.027.04760

13.3

91937

13.4

93141

13.5

93143

PONTO
DE
ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL
INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO
LUMINÁRIA
E
LÂMPADA).
AF_01/2016
LUMINARIA
DE
SOBREPOR,
FIXADA EM LAJE OU FORRO,
TIPO CALHA, CHANFRADA OU
PRISMATICA, COMPLETA, COM
LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X
18W.
FORNECIMENTO
E
COLOCACAO
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA
EM
LAJE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
PONTO
DE
TOMADA
RESIDENCIAL
INCLUINDO
TOMADA
10A/250V,
CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO
DE
TOMADA
RESIDENCIAL
INCLUINDO
TOMADA
20A/250V,
CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO,
QUEBRA
E

906.709,06

SINAPI

UN

295,00

166,44

49.099,80

EMOP

UN

295,00

156,01

46.022,95

SINAPI

UN

305,00

11,70

3.568,50

SINAPI

UN

277,00

207,34

57.433,18

SINAPI

UN

72,00

209,59

15.090,48
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CHUMBAMENTO. AF_01/2016

13.6

93655

13.7

101892

13.8

S12231

13.9

SINAPI

UN

63,00

16,84

1.060,92

SINAPI

UN

53,00

92,69

4.912,57

ORSE

un

5,00

2.279,96

11.399,80

SPDA

252.949,68

13.9.1

ED-13939

13.9.2

96985

13.9.3

96974

13.9.4

S150634

13.9.5

93358

13.9.6

93382

13.9.7

98111

13.9.8

C2457

13.9.9

93008

13.9.10

98463

13.10

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR
BIPOLAR
TIPO
NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quadro de distribuição de embutir,
em chapa de aço, para até 48
disjuntores,
com
barramento,
padrão DIN, exclusive disjuntores

CABO DE COBRE NU #25MM2 - 7
FIOSX2,06MM,
PARA
ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/
ANEL
DE
CINTAMENTO/
DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE
SUPORTE E ISOLADOR
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8
PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Caixa
de
passagem
300x300x120mm, chapa 18, com
tampa parafusada
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS
COM
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO,
DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
TERMINAL DE PRESSÃO P/
CABOS ATÉ 35MM2
ELETRODUTO
RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SUPORTE
ISOLADOR
PARA
CORDOALHA DE COBRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

SETOP

m

115,00

38,19

4.391,85

SINAPI

UN

158,00

115,05

18.177,90

SINAPI

M

1.669,36

99,75

166.518,66

IOPES

und

114,00

194,26

22.145,64

SINAPI

M3

200,00

88,85

17.770,00

SINAPI

M3

230,00

38,59

8.875,70

SINAPI

UN

85,00

56,84

4.831,40

SEINFR
A

UN

207,00

14,75

3.053,25

SINAPI

M

250,00

19,14

4.785,00

SINAPI

UN

92,00

26,09

2.400,28

ILUMINAÇÃO EXTERNA

13.10.1

100623

13.10.2

65004171

13.10.3

16.85.084

POSTE
DE
AÇO
CONICO
CONTÍNUO
CURVO
DUPLO,
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE
LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019
LUMINARIA PUBLICA MULTILED
COMPLETA,
LUM
>=16500
LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V,
T5000K, IRC70%, FP>= 0,92, IP66,
C/SUP INST POSTE, SUP SURTO
E RELE FOTOEL-FORNEC
Cabo cobre flexível multipolar pp
3x2,5 mm2 0,6/1kv

290.611,52

SINAPI

UN

22,00

3.923,90

86.325,80

COPAS
A

UN

52,00

1.808,89

94.062,28

SP
Educaçã
o

M

1.140,00

10,18

11.605,20
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13.10.4

IP 15.43.0300
(/)

13.10.5

ILU-132

13.10.6

ILU-129

13.10.7

91847

13.10.8

060003

13.10.9

101659

13.10.1
0

93128

13.11

SCO

m

SMOP
ILUM

1.140,00

15,01

17.111,40

UD

76,00

49,45

3.758,20

SMOP
ILUM

UD

76,00

41,25

3.135,00

SINAPI

M

1.140,00

14,66

16.712,40

SBC

UN

52,00

673,48

35.020,96

SINAPI

UN

18,00

1.234,14

22.214,52

SINAPI

UN

4,00

166,44

665,76

CABEAMENTO

13.11.1

91930

13.11.2

91935

13.11.3

91926

13.11.4

91928

13.11.5

91933

13.11.6

101561

13.11.7

91932

13.12

Cabo de aluminio multiplexado auto
sustentado, com dois condutores
fase de aluminio compactado (CA),
com isolamento composto de
polietileno reticulado (XLPE), 90oC,
isolamento para 1Kv, secao 25mm2
e condutor neutro de aluminio
compactado, nao isolado, com
alma de aco (CAA), secao 25mm2
(2 x 1 x 25 + 25), conforme NBR
8182. Fornecimento.
CONECTOR DE DERIVAÇÃO
PERFURANTE 6 MM
CONECTOR DE DERIVAÇÃO
PERFURANTE 35 X 35 MM²
(RABICHO)
ELETRODUTO
FLEXÍVEL
CORRUGADO
REFORÇADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO
EM
LAJE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
LUMINARIA/REFLETOR
HOLOFOTE MICROLED SLIM
500W BRANCO FRIO
LUMINÁRIA DE
LED
PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W
ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020
PONTO
DE
ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL
INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO,
QUEBRA
E
CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO
LUMINÁRIA
E
LÂMPADA).
AF_01/2016

S12222

174.246,30

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA
REDE
AÉREA
DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Quadro de distribuição de embutir,
em chapa de aço, para até 08

SINAPI

M

3.800,00

11,59

44.042,00

SINAPI

M

1.850,00

31,28

57.868,00

SINAPI

M

6.200,00

5,15

31.930,00

SINAPI

M

400,00

8,45

3.380,00

SINAPI

M

910,00

20,53

18.682,30

SINAPI

M

400,00

21,91

8.764,00

SINAPI

M

500,00

19,16

9.580,00

ORSE

un

2,00

156,68

313,36
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disjuntores,
com
barramento,
padrão DIN, exclusive disjuntores
14

CLIMATIZAÇÃO

14.1

103250

14.2

97333

14.3

97327

14.4

I09018

14.5

011146

14.6

103247

14.7

103253

15

410.326,41

AR
CONDICIONADO
SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
1/2",
COM
ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO
DE
AR
CONDICIONADO
COM
CONDENSADORA CENTRAL ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
1/4?,
COM
ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO
DE
AR
CONDICIONADO
COM
CONDENSADORA
INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Suporte
metálico
para
condicionador de ar tipo split de
18.000 BTU
SERVICO
EMPREITADOCOLOCACAO
DE
AR
CONDICIONADO SPLIT
AR
CONDICIONADO
SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
12000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P
AR
CONDICIONADO
SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P

SINAPI

UN

38,00

4.478,16

170.170,08

SINAPI

M

890,00

92,94

82.716,60

SINAPI

M

890,00

41,96

37.344,40

ORSE

par

83,00

90,20

7.486,60

SBC

UN

57,00

739,01

42.123,57

SINAPI

UN

9,00

3.081,50

27.733,50

SINAPI

UN

7,00

6.107,38

42.751,66

2.033.780,3
2

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

15.1

COMP.PROP
01

15.2

COMP.PROP

15.3

COMP.PROP

15.4

COMP.PROP

15.5

96974

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO
DE
ENERGIA
FOTOVOLTAICA
INCLUINDO
(PLANTA DE LOCAÇÃO DO
SISTEMA/ DIAGRAMA UNIFILAR/
E
PLANTA
EM
3D
DE
ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA P/ SÉRIE E OU
CONTÍNUO)
E
APROVAÇÃO
JUNTO A CONCESSIONÁRIA
KIT ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E
INSTALAÇÃO
(Cabo
Solar
Vermelho 1,8 kV ECS 6R (m) Cabo
Solar Preto 1,8 kV ECS 6B (m)
Conector p/Cabo MC4 Par FM/MC
1Via 1,5kV 39A/Solar, Estrutura de
Fixação p/ Sistema Fotovoltaico em
telhados, Perfil Metálico (Par)
4150x34mm
p/Sistemas
Fotovoltaicos)
FORECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE MÓDULO DE SISTEMA
SOLAR
FOTOVOLTAICO,POTÊNCIA DOS
MÓDULOS : 545WP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE INVERSOR
P/ SISTEMA
SOLAR
FOTOVOLTAICO
DE
50.000 W
CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

SINAPI

UN

8,00

4.666,33

37.330,64

UN

8,00

28.806,33

230.450,64

UN

360,00

3.750,00

1.350.000,0
0

UN

8,00

39.838,00

318.704,00

144,00

99,75

14.364,00

M
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15.6

ELE-ATE-005

15.7

-

16

ATERRAMENTO COM HASTES
COPPERWELD, DIÂMETRO DE
5/8", COMPRIMENTO DE 240CM,
EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA
ATERRAMENTO,
INCLUSIVE
GRAMPO
PARA
HASTE
E
INSTALAÇÃO
FORECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE MÓDULO DE SISTEMA
SOLAR
FOTOVOLTAICO,POTÊNCIA DOS
MÓDULOS : 545WP

200110

16.2

-

16.3

94994

16.4

10951

16.5

201507

UN

20,00

3.750,00

75.000,00

2.381,34

57.152,16

UN

8,00

1.125,00

9.000,00

SINAPI

M2

9,60

143,23

1.375,01

EMOP

UN

69,00

505,46

34.876,74

Extintor de incêndio ABC - 6Kg

SEDOP

UN

61,00

282,44

17.228,84

SP
OBRAS

UN

19,00

1.271,05

24.149,95

ORSE

un

41,00

60,00

2.460,00

ORSE

un

72,00

27,71

1.995,12

ORSE

un

7,00

11.722,13

82.054,91

16.7

I11097

Suporte tripé para extintor cromado

16.8

S12884

16.9

I13275

Placa
de
sinalizacao,
fotoluminescente, 38x19 cm, em
pvc , com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2
Confecção e instalação de letreiro
em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm,
com avanço de 10cm, com pintura
automotiva PU, Fixado por pino,
recortado em Router p/ o ITPS

SBC

SERVIÇOS FINAIS
OBR-074

20.536,23

LIMPEZA GERAL DE OBRA

SMOP
EDIF

M²

7.256,62

2,83

ADMINISTRAÇÃO

18.1

90780

18.2

90766

18.3

100321

18.4

90777

18.5

011815
91677

19

7.931,04

24,00

35.20.050

18.6

165,23

UN

16.6

18

48,00

230.292,73

MASTRO
BANDEIRA
ACO
CONICO ALTURA 7,0m
CONJUNTO DE BANDEIRAS DE
PANO (3 BANDEIRAS)
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA)
OU
PISO
DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA
10 CM, ARMADO. AF_07/2016
CONTENTOR POLIT.DE ALTA
DENSIDADE 240L,COM 2 RODAS
MACICAS DE BORRACHA

Conjunto de 4 lixeiras para coleta
seletiva, com tampa basculante,
capacidade 50 litros

17.1

un

DIVERSOS

16.1

17

SETOP

524.391,31

MESTRE
DE
OBRAS
COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR
COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

H

1.850,00

50,24

92.944,00

SINAPI

H

1.850,00

27,60

51.060,00

SINAPI

MES

17,00

7.076,94

120.307,98

SINAPI

H

860,00

105,06

90.351,60

VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS

SBC

MES

17,00

7.042,89

119.729,13

ENGENHEIRO
ELETRICISTA
COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

H

470,00

106,38

49.998,60

INFRAESTRUTURA

19.1

96523

19.2

96619

20.536,23

17.955,00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017
LASTRO
DE
CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA
DE
5
CM.
AF_08/2017

SINAPI

M3

3,20

104,33

333,86

SINAPI

M2

1,80

36,63

65,93
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19.3

96542

19.4

92264

19.5

96546

19.6

96545

19.7

96543

19.8

92778

19.9

92775

19.10

96555

19.11

S01969

20

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE
FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA
DE
MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES
E
ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020 (arranques pilares)
ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO
VIGA
BALDRAME
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA
?
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_06/2017
Impermeabilização de alicerce e
viga baldrame com 1 demão tinta
asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou
similar,
inclusive
argamassa
impermeabilização esp=2cm

SINAPI

M2

18,54

111,19

2.061,46

SINAPI

M2

6,48

272,93

1.768,59

SINAPI

KG

11,90

18,65

221,94

SINAPI

KG

48,82

20,86

1.018,39

SINAPI

KG

24,00

23,86

572,64

SINAPI

KG

32,00

18,55

593,60

SINAPI

KG

5,80

23,96

138,97

SINAPI

M3

2,24

816,26

1.828,42

ORSE

m2

84,98

110,04

9.351,20

SUPERESTRUTURA

20.1

92778

20.2

92777

20.3

92775

20.4

92264

20.5

92265

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES
E
ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

14.340,39

SINAPI

KG

53,31

18,55

988,90

SINAPI

KG

48,82

20,86

1.018,39

SINAPI

KG

40,52

23,96

970,86

SINAPI

M2

19,44

272,93

5.305,76

SINAPI

M2

27,76

153,19

4.252,55
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20.6

21

21.1

21.2

96555

101165

M3

2,21

816,26

21.2.2

96619

21.2.3

96542

21.2.4

92264

21.2.5

96546

21.2.6

96545

21.2.7

96543

21.2.8

92778

21.2.9

92775

21.2.10

96555

21.2.11

S01969

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO
COM
PREPARO
EM
BETONEIRA.
AF_05/2020

SINAPI

M3

3,21

910,11

2.921,45

16.324,28

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017
LASTRO
DE
CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA
DE
5
CM.
AF_08/2017
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE
FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA
DE
MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES
E
ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020 (arranques pilares)
ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO
VIGA
BALDRAME
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA
?
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_06/2017
Impermeabilização de alicerce e
viga baldrame com 1 demão tinta
asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou
similar,
inclusive
argamassa
impermeabilização esp=2cm

SINAPI

M3

7,83

104,33

816,90

SINAPI

M2

3,45

36,63

126,37

SINAPI

M2

22,72

111,19

2.526,24

SINAPI

M2

16,20

272,93

4.421,47

SINAPI

KG

16,79

18,65

313,13

SINAPI

KG

0,00

20,86

0,00

SINAPI

KG

0,00

23,86

0,00

SINAPI

KG

120,33

18,55

2.232,12

SINAPI

KG

30,68

23,96

735,09

SINAPI

M3

3,25

816,26

2.652,85

ORSE

m2

22,72

110,04

2.500,11

SUPERESTRUTURA

92778

1.803,93

39.900,51

INFRAESTRUTURA

96523

21.3.1

SINAPI

CONTENÇÃO

21.2.1

21.3

CONCRETAGEM FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA
?
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16.364,78

SINAPI

KG

226,24
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18,55

4.196,75

21.3.2

92775

21.3.3

92264

21.3.4

92265

21.3.5

96555

21.4

11.10.01

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA
OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES
E
ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020
CONCRETAGEM FCK 25 MPA,
COM USO DE JERICA
?
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_06/2017
EXECUÇÃO DE DRENO COM
FORNEC. E COLOCACAO DE
MANTA
GEOTEXTIL
C/
GRAMATURA DE 200 g/m² A 220
g/m²

SINAPI

KG

55,45

23,96

1.328,58

SINAPI

M2

12,15

272,93

3.316,10

SINAPI

M2

17,94

153,19

2.748,23

SINAPI

M3

5,85

816,26

4.775,12

EMBAS
A

M2

500,00

8,58

4.290,00

22

SUBESTAÇÃO

73.082,28

22.1

MATERIAIS

66.780,67

22.1.1

00098

22.1.2

00289

22.1.3

00807

22.1.4

02341

22.1.5

02647

22.1.6

02864

22.1.7

02959

22.1.8

03889

22.1.9

03897

22.1.10

04210

22.1.11

04265

22.1.12

04338

22.1.13

04347

22.1.14

04377

FIO
SOLIDO
DE
COBRE
ELETROLITICO, NU, TEMPERA
MEIO DURA, CLASSE 1, SECAO
CIRCULAR DE 1,0 A 16,0MM2
CABO SOLIDO DE COBRE
ELETROLITICO NU, TEMPERA
MOLE,
CLASSE
2,
SECAO
CIRCULAR DE10,0 A 500,0MM2
DISJUNTOR, TRIPOLAR, 500A,
65KA, MODELOCAIXA MOLDADA,
TIPO C
ELETRODUTO DE PVC PRETO,
RIGIDO ROSQUEAVEL, COM
ROSCA
EM
AMBAS
EXTREMIDADES, EMBARRAS DE
3 METROS, DE 3/4"
LUVA
DE
PVC
RIGIDO
ROSQUEAVEL,
PARA
ELETRODUTO, DE 4"
ARAME GALVANIZADO Nº 12
CURVA 90º DE PVC RIGIDO,
ROSQUEAVEL,
PARA
ELETRODUTO, DE 4"
SUPORTE P/TRANSFORMADOR,
EM
POSTE
DE
SECAO
CIRCULAR
POSTE CONCRETO, C/SECAO
CIRCULAR,
11,00MCOMPR.,
PADRAO ABNT, EXCL. TRANSP.,
C/CARGA NOM. HORIZ. NO
TOPO, DE 300KGF
ISOLADOR TIPO CARRETILHA,
MARROM, DE (72X72)MM
BUCHA
E
ARRUELA
DE
ALUMINIO PARA ELETRODUTO,
DE 4"
PARA-RAIO VALVULA,
PARA
15KV-5KA ATERRADO
TRANSFORMADOR
DE
DISTRIBUICAO,
TRIFASICO,
60HZ,
CLASSE
15KV,
TENS.PRIM.13,8KV,
T.SEC.220/127V, REFRIG.OLEO
MIN. 0300KVA
CINTA CIRCULAR DE ACO
GALVANIZADO
COM
PARAFUSOS,
DE
APROXIMADAMENTE 210MM

EMOP

KG

0,18

96,69

17,40

EMOP

KG

3,11

96,69

300,71

EMOP

UN

1,00

2.042,60

2.042,60

EMOP

UN

3,00

12,30

36,90

EMOP

UN

6,00

18,11

108,66

EMOP

KG

0,87

16,58

14,42

EMOP

UN

2,00

48,54

97,08

EMOP

UN

2,00

245,26

490,52

EMOP

UN

1,00

2.195,00

2.195,00

EMOP

UN

1,00

6,81

6,81

EMOP

UN

2,00

20,55

41,10

EMOP

UN

3,00

295,25

885,75

EMOP

UN

1,00

36.062,50

36.062,50

EMOP

UN

4,00

33,35

133,40
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22.1.15

05255

22.1.16

05263

22.1.17

05399

22.1.18

05400

22.1.19

05401

22.1.20

05688

22.1.21

05713

22.1.22

07004

22.1.23

07007

22.1.24

07008

22.1.25

07009

22.1.26

07085

22.1.27

07086

22.1.28

07702

22.1.29

07703

22.1.30

08020

22.1.31

08022

22.1.32

10063

22.1.33

11525

22.1.34

11531

22.1.35

11536

22.1.36

11585

22.1.37

11586

22.1.38

11798

22.1.39

13421

22.1.40

13825

22.1.41

13826

22.1.42

13827

ELETRODUTO
DE
PVC
PRETO,RIGIDO
ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM
AMBAS
EXTREMIDADES,EM
BARRAS DE 3 METROS,DE 4"
ARMACAO
SECUNDARIA,
COMPLETA, PARA 1 LINHA
MAO-FRANCESA P/CRUZETA DE
MADEIRA
CRUZETA DE MADEIRA PARA
LINHA
DE
13,8KV,DE
(90X115X2000)MM
SELA P/CRUZETA DE MADEIRA
CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR,
ACIONAMENTO PORCOMANDO
DE VARA DE MANOBRA, DE
15KV-100A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
DE 0,6/1KV, DE 185MM2
GRAMPO TIPO "I", DIAMETRO DE
8" E ROSCADE 5/8", INCLUSIVE
PORCAS E ARRUELAS, EMACO
GALVANIZADO
MANILHA-SAPATILHA
P/ISOLADOR, TIPO DISCO
GANCHO SUSPENSAO PARA
OLHAL
PORCA OLHAL
CONECTOR
ESTRIBO
DE
COMPRESSAO, PARA CABO DE
25MM2
CONECTOR DE DERIVACAO DE
LINHA VIVA, DE16 A 240MM2
TERMINAL
MECANICO
A
COMPRESSAO, EM BRONZE,
P/CABO NA BITOLA DE 150MM2
TERMINAL
MECANICO
A
COMPRESSAO, EM BRONZE,
P/CABO NA BITOLA DE 185MM2
CONECTOR
PARAFUSO
FENDIDO, TIPO SPLIP BOLT,
FABRICADO EM COBRE, PARA
CABO DE 016MM2
CONECTOR
PARAFUSO
FENDIDO, TIPO SPLIT BOLT,
FABRICADO EM COBRE, PARA
CABO DE 035MM2
PARAFUSO COM PORCA EM
ACO INOX 16X80MM
ARRUELA QUADRADA, DE 18MM
ELO FUSIVEL, TIPO K, DE 100A15KV
CONECTOR
PARAFUSO
FENDIDO COM RABICHO, EM
BRONZE, PARA ATERRAMENTO,
CONDUTORES DE 6-35MM2
CABO DE COBRE RIGIDO, 1KV,
PVC 70°C, DE16MM2,NBR 7288
CABO DE COBRE RIGIDO, 1KV,
PVC/70°C, 25MM2,NBR 7288
HASTE PARA ATERRAMENTO,
DE COBRE,NO DIAMETRO DE
5/8"(16MM)
E
COM
COMPRIMENTO DE2,40M
PARAFUSO DE ACO CARBONO,
CABECA SEXTAVADA, MEDINDO
(3/8"X1")
PARAFUSO CABECA ABAULADA
16X45MM (PADRAOLIGTH OU
NBR 8159)
PARAFUSO CABECA ABAULADA
16X140MM (PADRAO LIGHT OU
NBR 8159)
PARAFUSO
ROSCA
DUPLA
16X500MM (PADRAO LIGHT OU

EMOP

UN

1,00

134,76

134,76

EMOP

UN

1,00

17,06

17,06

EMOP

UN

8,00

32,19

257,52

EMOP

UN

4,00

146,13

584,52

EMOP

UN

4,00

15,45

61,80

EMOP

UN

3,00

230,64

691,92

EMOP

M

90,00

152,79

13.751,10

EMOP

UN

4,00

31,95

127,80

EMOP

UN

3,00

21,34

64,02

EMOP

UN

3,00

17,59

52,77

EMOP

UN

3,00

8,60

25,80

EMOP

UN

3,00

34,75

104,25

EMOP

UN

3,00

70,86

212,58

EMOP

UN

9,00

18,84

169,56

EMOP

UN

9,00

21,90

197,10

EMOP

UN

4,00

8,20

32,80

EMOP

UN

3,00

12,19

36,57

EMOP

UN

8,00

24,41

195,28

EMOP

UN

12,00

1,10

13,20

EMOP

UN

3,00

127,39

382,17

EMOP

UN

6,00

24,80

148,80

EMOP

M

10,90

15,43

168,19

EMOP

M

14,50

17,83

258,54

EMOP

UN

6,00

62,44

374,64

EMOP

UN

4,00

0,74

2,96

EMOP

UN

4,00

6,96

27,84

EMOP

UN

12,00

15,38

184,56

EMOP

UN

4,00

27,70

110,80
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NBR 8159)
22.1.43

13828

22.1.44

13831

22.1.45

13832

22.1.46

05641

22.2

SERVIÇOS

22.2.1

19.004.00043

22.2.2

11.003.00011

22.2.3

12.003.00751

22.2.4

19.004.00802

22.2.5

04.005.01231

22.2.6

03.001.00011

22.2.7

12.002.00351

ADAPTADOR
ESTRIBO
DE
COMPRESSAO (PADRAOLIGHT)
CAIXA
PARA
MEDICAO
E
PROTECAO DE SIMPLIFICADA
(CMPS)
CAIXA DE PROTECAO GERAL
(CPG 630), 800X400X270MM
ISOLADOR DE TENSAO, DISCO
DE SUSPENSAO,CLASSE 15KV,
6"

EMOP

UN

3,00

45,13

135,39

EMOP

UN

1,00

3.875,00

3.875,00

EMOP

UN

1,00

1.276,88

1.276,88

EMOP

UN

6,00

111,94

671,64

2.852,71

CAMINHAO COM CARROCERIA
FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE
7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA
CONCRETO
DOSADO
RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA
A
COMPRESSAO
DE
10MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREP
ARO
COM
BETONEIRA,LANCAMENTO
E
ADENSAMENTO
ALVENARIA
DE
TIJOLOS
CERAMICOS
FURADOS
10X20X20CM,ASSENTES
COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
SAIBRO,NO
TRACO
1:8,EM
PAREDES
DE
MEIA
VEZ(0,10M),DE
SUPERFICIE
CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA
EMEDIDA PELA AREA REAL
GUINDAUTO COM CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA EM TORNO
DE 3,5T A APROXIMADAMENTE
2,00M E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO
SOLO)A
APROXIMADAMENTE
7,00M,ANGULO DE GIRO DE
180�,MONTADO
SOBRE
CHASSIS
DE
CAMINHAO,EXCLUSIVE
ESTE.SAO
CONSIDERADOS
DOIS
AJUDANTES,EXCLUSIVE
OPERADOR
QUE
E
CONSIDERADO O MOTORISTA
DO CAMINHAO
TRANSPORTE DE CARGA DE
QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE
AS
DESPESAS
DE
CARGA
E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA
DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA
DE
30KM/H,EM
CAMINHAO
BASCULANTE
A
OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE8T
ESCAVACAO
MANUAL
DE
VALA/CAVA EM MATERIAL DE
1�
CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA
OU
PICARRA),ATE
1,50M
DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
E
ESGOTAMENTO
ALVENARIA
DE
TIJOLOS
MACICOS
7X10X20CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
SAIBRO,NO
TRACO
1:6,EM
PAREDES
DE
MEIA
VEZ(0,10M),DE
SUPERFICIE
CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA
E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

H

1,50

81,35

122,03

EMOP

M3

0,12

612,05

73,45

EMOP

M2

10,00

74,99

749,90

EMOP

H

1,50

62,16

93,24

EMOP

TX
KM

6,00

1,85

11,10

EMOP

M3

0,20

72,44

14,49

EMOP

M2

6,60

175,63

1.159,16
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22.2.8

13.001.00201

22.3

MÃO DE OBRA

22.3.1

01968

22.3.2

01983

22.3.3

01999

EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:2
COM
1,5CM
DE
ESPESSURA,INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3

EMOP

M2

16,76

37,55

629,34

3.448,90

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA
DE
CONSTRUCAOCIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE
DA
CONSTRUCAO
CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EMOP

H

22,00

28,58

628,76

EMOP

H

48,00

28,58

1.371,84

EMOP

H

70,00

20,69

1.448,30

VALOR TOTAL:
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10.870.161,03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LOTE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA
Secretaria de viação, obras e serviços públicos
Obra:

LOTE 01 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Data Base

jan/22

Municipio:

POSTO DA MATA - NOVA VIÇOSA - BA

BDI

25,00%

ORÇAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITE
M
1
2

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS
PRELIMINAR
ES
ALVENARIA E
FECHAMENT
O

VALOR
(R$)
372.874,6
9
193.148,3
9

3

COBERTURA

1.908.033
,91

4

REVESTIMEN
TO

1.415.526
,46

5

PINTURA

461.355,2

MÊS 1

MÊS 2

10,00%

15,00%

37.287,
47

55.931,20

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

10,00%

25,00%

25,00%

15,00%

MÊS 8

MÊS 9

MÊS 10

MÊS 11

20,00%

10,00%

25,00%

38.629,68

19.314,84

48.287,10

37.287,47

93.218,67

93.218,67

55.931,21

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

10,00%

9.657,42

9.657,42

9.657,42

9.657,42

19.314,84

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

190.803,3
9

190.803,3
9

190.803,3
9

190.803,3
9

190.803,3
9
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15,00%

15,00%

212.328,9
7

212.328,9
7

9

6

PISO

705.439,2
3

7

PAVIMENTAÇ
ÃO EXTERNA

657.633,9
6

8

ESQUADRIAS

15,00%

20,00%

10,00%

10,00%

98.645,09

131.526,7
9

65.763,40

65.763,40

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

64.835,57

64.835,57

64.835,57

64.835,57

20,00%

10,00%

145.977,6
6

72.988,83

648.355,7
4

9

ÁGUA
PLUVIAL

729.888,3
2

10

ÁGUA FRIA

50.844,18

11

INSTALAÇÕE
S
SANITÁRIAS

78.978,47

12

LOUÇAS E
METAIS

255.168,9
6

13

INSTALAÇÕE
S ELÉTRICAS

728.283,7
0

14

CLIMATIZAÇÃ
O

671.504,8
8

15

SISTEMA DE
ENERGIA
SOLAR

1.545.792
,94

16

DIVERSOS

95.425,34

17

SERVIÇOS
FINAIS

23.640,60

18

ADMINISTRA
ÇÃO

555.607,8
5

15,00%

109.242
,56

10,00%

72.828,37

15,00%

15,00%

10,00%

15,00%

10,00%

7.626,63

7.626,63

5.084,42

7.626,63

5.084,42

10,00%

20,00%

20,00%

72.828,37

145.656,7
4

145.656,7
4

20,00%

20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

20,00%

309.158
,59

309.158,5
9

309.158,5
9

154.579,2
9

154.579,2
9

309.158,5
9

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

23.113,

23.113,29

23.113,29

23.113,29

23.113,29

23.113,29

23.113,29

23.113,29

23.113,29

23.113,29

23.113,29

Edital de Licitação – Concorrência Pública nº. 001/2022 - Página 82 de 90

29

19

SUBESTAÇÃ
O

50,00%

50,00%

36.541,14

36.541,14

73.082,28

11.170.585,1
9

478.801
,91
478.801
,91

559.676,5
4
1.038.478
,45

538.291,6
6
1.576.770
,11

464.605,9
5
2.041.376
,06

491.988,8
1
2.533.364,
87

470.076,1
4
3.003.441
,01

605.947,9
5
3.609.388
,96
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255.542,2
4
3.864.931
,20

470.986,2
2
4.335.917
,42

392.581,5
0
4.728.498
,92

479.617,1
7
5.208.116
,09

MÊS 12

MÊS 13

MÊS 14

MÊS 15

MÊS 16

MÊS 17

MÊS 18

MÊS 19

MÊS 20

MÊS 21

MÊS 22

MÊS 23

MÊS 24

Total
parcela
100,00' %'

372.874,6
9
15,00%

100,00' %'

28.972,2
5

193.148,3
9

10,00%

15,00%

10,00%

15,00%

100,00' %'

190.803,
39

286.205,
09

190.803,
39

286.205,
09

1.908.033,
91

10,00%

5,00%

15,00%

15,00%

10,00%

15,00%

100,00' %'

141.552,
65

70.776,3
2

212.328,
97

212.328,
97

141.552,
65

212.328,
96

1.415.526,
46

15,00%

15,00%

10,00%

10,00%

69.203,2
9

69.203,2
9

46.135,5
3

46.135,5
3

15,00%

69.203,29

15,00%

69.203,29

20,00%

100,00' %'

92.271,07

461.355,2
9

15,00%

15,00%

15,00%

10,00%

10,00%

15,00%

20,00%

100,00' %'

105.815,
88

105.815,
88

105.815,
88

70.543,9
2

70.543,92

105.815,8
8

141.087,8
7

705.439,2
3

15,00%

20,00%

10,00%

100,00' %'

98.645,0
9

131.526,
79

65.763,40

657.633,9
6

15,00%

10,00%

10,00%

97.253,3
6

64.835,5
7

64.835,5
7

10,00%

64.835,57

15,00%

100,00' %'

97.253,39

648.355,7
4

15,00%

15,00%

10,00%

15,00%

15,00%

100,00' %'

109.483,
25

109.483,
25

72.988,8
3

109.483,
25

109.483,
25

729.888,3
2

15,00%

20,00%

100,00' %'

7.626,63

10.168,8
2

50.844,18

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

10,00%

10,00%

15,00%

20,00%

100,00' %'

7.897,85

7.897,85

7.897,85

11.846,7

7.897,85

7.897,85

11.846,7

15.795,68

78.978,47
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7

7
20,00%

51.033,7
9

20,00%

51.033,79

15,00%

109.242,
56
25,00%

25,00%

25,00%

167.876,
22

167.876,
22

167.876,2
2

30,00%

76.550,69

30,00%

100,00' %'

76.550,69

255.168,9
6

10,00%

100,00' %'

72.828,36

728.283,7
0

10,00%

15,00%

100,00' %'

67.150,49

100.725,7
3

671.504,8
8
100,00' %'

1.545.792,
94
25,00%

15,00%

15,00%

20,00%

15,00%

10,00%

100,00' %'

23.856,3
4

14.313,8
0

14.313,8
0

19.085,07

14.313,80

9.542,53

95.425,34

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00' %'

5.910,15

5.910,15

5.910,15

5.910,15

23.640,60

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,32%

100,00' %'

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,2
9

23.113,29

23.113,29

24.002,18

555.607,8
5
100,00' %'

73.082,28
509.208,
62
5.717.32
4,71

497.475,
80
6.214.80
0,51

341.466,
60
6.556.26
7,11

382.307,
21
6.938.57
4,32

324.827,
62
7.263.40
1,94

462.588,
16
7.725.99
0,10

527.842,
53
8.253.83
2,63

322.561,
14
8.576.39
3,77

536.501,
22
9.112.89
4,99

522.300,
26
9.635.19
5,25
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488.324,8
1
10.123.52
0,06

499.721,5
2
10.623.24
1,58

547.343,6
1
11.170.58
5,19

11.170.58
5,19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LOTE 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA
Secretaria de viação, obras e serviços públicos
Obra:
Munici
pio:

LOTE 02 -REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

jan/22

Data Base

Nova Viçosa, Helvécia, Colônia Nova 1, Colônia Nova 2, Barra Velha, Argolo, Cândido Mariano, Marobá, Rio do Sul e
demais Zonas Rurais.

25,00%

BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR
(R$)

1

SERVIÇOS
PRELIMINARE
S

436.063,
20

2

ALVENARIA E
FECHAMENT
O

157.099,
16

3

COBERTURA

1.571.92
4,90

4

REVESTIMEN
TO

1.065.35
5,57

5

PINTURA

579.030,
71

6

PISO

508.003,

MÊS
1

MÊS
2

MÊS
3

MÊS
4

MÊS
5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

8,00%

12,00%

20,00%

9,00%

7,00%

18,00%

11,00%

6,00%

9,00%

34.88
5,06

52.327,
58

87.212,
64

39.245,
69

30.524,
42

78.491,3
8

47.966,9
5

26.163,7
9

39.245,6
9

MÊS
10

MÊS
11

MÊS
12

8,00%

12,00%

14,00%

16,00%

7,00%

8,00%

12.567,
93

18.851,
90

21.993,8
8

25.135,8
7

10.996,9
4

12.567,9
3

14,00%

7,00%

6,00%

11,00%

8,00%

6,00%

7,00%

220.06
9,49

110.03
4,74

94.315,4
9

172.911,
74

125.753,
99

94.315,4
9

110.034,
74

8,00%

9,00%

12,00%

15,00%

14,00%

13,00%

85.228,4
5

95.882,0
0

127.842,
67

159.803,
34

149.149,
78

138.496,
22
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7,00%

6,00%

8,00%

40.532,1
5

34.741,8
4

46.322,4
6

10,00%

10,00%

8,00%

84

7

PAVIMENTAÇ
ÃO EXTERNA

320.987,
73

8

ESQUADRIAS

678.210,
95

9

AGUA
PLUVIAL

762.872,
85

10

ÁGUA FRIA

106.080,
48

11

INSTALAÇÕE
S
SANITARIAS

197.525,
33

12

LOUÇAS E
METAIS

215.692,
00

13

INSTALAÇÕE
S ELÉTRICAS

906.709,
06

14

CLIMATIZAÇÃ
O

410.326,
41

15

SISTEMA DE
ENERGIA
SOLAR

2.033.78
0,32

16

DIVERSOS

230.292,
73

17

SERVIÇOS
FINAIS

20.536,2
3

18

ADMINISTRA
ÇÃO

524.391,
31

19

INFRAESTRU

17.955,0

50.800,3
8

12,00%

12.729,6
6

50.800,3
8

9,00%

10,00%

9.547,24

10.608,0
5

17,00%

14,00%

13,00%

16,00%

33.579,3
1

27.653,5
5

25.678,2
9

31.604,0
5

40.640,3
1

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

20.97
5,65

20.975,
65

20.975,
65

20.975,
65

20.975,
65

20.975,6
5

20.975,6
5

20.975,6
5

20.975,6
5

20.975,6
5

20.975,6
5

20.975,6
5

8,00%

9,00%

12,00%

17,00%

13,00%

9,00%

6,00%
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TURA

0

20

SUPERESTRU
TURA

14.340,3
9

21

CONTENÇÃO

39.900,5
1

22

SUBESTAÇÃO

1.436,4
0

1.615,9
5

2.154,60

3.052,35

2.334,15

1.615,95

1.077,30

10,00%

9,00%

12,00%

9,00%

8,00%

3.990,05

3.591,05

4.788,06

3.591,05

3.192,04

240.739,
69
1.595.28
5,53

266.333,
09
1.861.61
8,62

290.688,
65
2.152.30
7,27

396.863,
59
2.549.17
0,86

372.229,
35
2.921.40
0,21

73.082,2
8
10.870.160
,96

55.86
0,71
55.86
0,71

85.871,
16
141.73
1,87

108.18
8,29
249.92
0,16

300.57
9,13
550.49
9,29

163.15
0,76
713.65
0,05

303.159,
45
1.016.80
9,50

337.736,
34
1.354.54
5,84
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MÊS 13

MÊS 14

MÊS 15

MÊS 16

MÊS 17

MÊS 18

MÊS 19

MÊS 20

MÊS 21

MÊS 22

MÊS 23

MÊS 24

Total
parcela
100,00' %'

436.063,20

6,00%

94.315,49

14,00%

9,00%

21.993,88

14.138,92

8,00%

12,00%

125.753,99

9,00%

95.882,00
14,00%

40.532,15

81.064,30

6,00%

100,00' %'

9.425,95

9.425,96

157.099,16

7,00%

100,00' %'

1.571.924,9
0

188.630,99

125.753,99

110.034,76

7,00%

7,00%

6,00%

100,00' %'

74.574,89

63.921,33

1.065.355,5
7

10,00%

7,00%

8,00%

8,00%

10,00%

15,00%

100,00' %'

57.903,07

86.854,60

579.030,71

74.574,89

7,00%

8,00%

6,00%

57.903,07

40.532,15

46.322,46

46.322,46

11,00%

14,00%

12,00%

11,00%

15,00%

9,00%

55.880,42

71.120,54

60.960,46

55.880,42

76.200,58

45.720,35

12,00%

20,00%

18,00%

20,00%

15,00%

15,00%

100,00' %'

38.518,53

64.197,55

57.777,79

64.197,55

48.148,16

48.148,15

320.987,73

25,00%

25,00%

25,00%

169.552,74

169.552,74

169.552,74

169.552,73

15,00%

20,00%

15,00%

18,00%

15,00%

17,00%

100,00' %'

114.430,93

152.574,57

114.430,93

137.317,11

114.430,93

129.688,38

762.872,85

10,00%

9,00%

9,00%

100,00' %'

9.547,24

106.080,48

15,00%

12,00%

14.851,27

15.912,07

12.729,66

10.608,05

9.547,24

9,00%

9,00%

8,00%

7,00%

7,00%

17.777,28

17.777,28

15.802,03

13.826,77

13.826,77

15,00%

508.003,84

25,00%

14,00%

12,00%

100,00' %'

20,00%

22,00%

15,00%

100,00' %'

678.210,95

100,00' %'

197.525,33
15,00%

20,00%

25,00%

22,00%

18,00%

100,00' %'

32.353,80

43.138,40

53.923,00

47.452,24

38.824,56

215.692,00

8,00%

8,00%
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100,00' %'

108.805,09

136.006,36

181.341,81

199.475,99

136.006,36

10,00%

203.378,03

72.536,72

15,00%

305.067,05

72.536,73

906.709,06

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

100,00' %'

82.065,28

82.065,28

82.065,28

82.065,28

82.065,29

410.326,41

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

100,00' %'

305.067,05

305.067,05

305.067,05

305.067,05

305.067,04

2.033.780,3
2

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00' %'

57.573,18

57.573,18

57.573,18

57.573,19

230.292,73

30,00%

35,00%

35,00%

100,00' %'

20.536,23

6.160,87

7.187,68

7.187,68

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

6,00%

6,00%

100,00' %'

20.975,65

20.975,65

20.975,65

20.975,65

20.975,65

20.975,65

20.975,65

20.975,65

20.975,65

20.975,65

31.463,48

31.463,53

524.391,31

8,00%

6,00%

7,00%

5,00%

1.436,40

1.077,30

1.256,85

897,75

100,00' %'

17.955,00
15,00%

12,00%

9,00%

16,00%

15,00%

13,00%

20,00%

100,00' %'

2.151,06

1.720,85

1.290,64

2.294,46

2.151,06

1.864,25

2.868,07

14.340,39

12,00%

15,00%

16,00%

9,00%

4.788,06

5.985,08

6.384,08

3.591,04

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

100,00' %'

10.962,34

10.962,34

10.962,34

10.962,34

10.962,34

10.962,35

73.082,28

728.636,15

839.019,52

762.972,75

726.293,60

583.155,99

621.227,55

7.337.491,
55

8.176.511,
07

8.939.483,
82

9.665.777,
42

10.248.933,
41

10.870.160,
96

7.308,23
431.242,07

420.919,93

408.242,50

562.037,69

862.652,60

3.352.642,
28

3.773.562,
21

4.181.804,
71

4.743.842,
40

5.606.495,
00

1.002.360,
40
6.608.855,
40

100,00' %'

39.900,51
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10.870.161,
03

BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Processo:
Proponente:

Prefeitura de Nova Viçosa
Execução de Reforma de Escolas Municipais de
Nova Viçosa

Empreendimento:
Tipo de Obra:

Execução de Reforma de Escolas Municipais deNova
Viçosa

Cálculo do ISS a considerar***
Alíquota ISS (2% a 5%):

5,000%

Base de cálculo para ISS (%):

40,000%
FALSO

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

a

VALORES DE REFERÊNCIA %
DESCRIÇÃO

FALSO

BDI
ADOTADO %
(Inserir
percentuais)

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)

FALSO
FALSO
FALSO

FALSO
FALSO
FALSO

FALSO
FALSO
FALSO

5,00
0,90
1,27

Despesas Financeiras (DF)

FALSO

FALSO

FALSO

1,20

Lucro (L)

FALSO

FALSO

FALSO

8,74

Impostos** (soma dos itens abaixo)
COFINS
PIS

5,65
Conforme Legislação específica.

ISS*** (Calculado acima)
INSS (Alíquota desoneração)****

3,00
0,65
2,00

2,00%

2,00%

2,00%

TOTAL (%)*
25,00
(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos
patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando
adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento,
usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme
legislaçãovigente.
(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na
composição do BDI, no item tributos.
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Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TC U – Plenário

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

Nova Viçosa, de de 2022
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MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Anísio Marques
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos
deste Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra.
As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na
obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em
chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à
rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura
livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi
considerado nesta etapa a remoção de tramas metálicas, tramas de madeira e telhas de
fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi previsto o serviço de
transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO

Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas
no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os
suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços
além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste
item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
vergas e contra vergas
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de
cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA

Estrutura de aço para telha metálica
A estrutura metálica do telhado será revisada e as peças que apesentarem degradação serão
substituidas de acordo com quantitativo previso , esta estrutura será executada com terças
de perfis metálicos Tipo U Enrijecido 120x40x17x2,25mm, devidamente apoiados e fixados
nas tesouras metálicas.
Telhamento com telha de aço/alumínio.
As telhas de alumínio serão substituídas de acordo a necessidade e quantitativo previsto em
planilha orçamentaria, as telhas de alumínio “Ondulada” 0.5mm,sendo a largura padrão de
1072mm e dimensões de comprimento de acordo necessidade da edificação.
Nesta etapa também está previsto a lavagem das telhas que serão reaproveitas , pintura tanto
da estrutura quanto das telhas com material especifico (tinta alquídica de acabamento
esmalte sintético)
Instalação de Chapa de policarbonato.
O policarbonato é um material sintético, possui transparência que chega a 89%, alta
durabilidade e tem uma forte resistência a impactos.
É considerado um termoplástico, material plástico que amolece ao ser colocado em alta
temperatura e endurece quando resfriado.
Mais resistente e leve que o vidro e o acrílico, as coberturas de policarbonato são uma
excelente opção para ambientes externos e internos que necessitam de iluminação natural e
ao mesmo tempo de resistência a impactos.
Foi considerado na concepção do projeto um estrutura de cobertura de chapa de
policarbonato na espessura de 10mm apoiado sobre perfis de metalon 15x15.

Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.

Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e
evita a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante
térmico.

4. REVESTIMENTO

Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita com
o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, PEI≥04, com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas

não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das
instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com
argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA

Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrílica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no
mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície
não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com
tinta alquidica para portôes e grades.
6. PISO

Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No

seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter
a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça
inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas
deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a
evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm
Contrapiso

Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço
1:3:6, Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão
com impermeabilização com produto semiflexivel.
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São

indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos. Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes, aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.
Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota
necessária para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de
alumínio ou rodo de alumínio. Alinhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio
da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir
o alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados
sextavados, com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os
blocos devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando
apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo
possível do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes
de intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar
todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio

Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto préfabricado, com as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm
(base superior) x 30 cm (altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos
todos os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra:
afofamento, nivelamento e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em
seguida deverá ser realizado o plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas
no projeto de arquitetura, sendo que a formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão
adicionado conforme projeto bancos de concreto conforme especificações.
8. ESQUADRIAS

Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70, 0,80 e 0,90 x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem
como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas.
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes
da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11
e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de
laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS
de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim M476,
Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares terão
acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro

será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir
as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro
deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil e ter sua
espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - vidros
na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com
materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas,
evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão
ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da
chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após fixada,
deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua presença evitando
danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro maciço 1” com reforço de
chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola 30x30cm conforme quantitativo informado
em projeto e planilha orçamentária
9. ÁGUA PLUVIAL

Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais

destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de
10.000 l de água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação
indicada no projeto , á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este
contará com uma bomba submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez
exercerá o seu papel e conduzirá a água para um reservatório de fibra , este reservatório
contará com uma bóia automática .
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.

Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação
de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão
conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em
inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de
água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados
serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm.
A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O
sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas
de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm
x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO.
Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas antes
da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a
proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a
possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS

Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de
fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão
formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade.
Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas
das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão
ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter
90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas
portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR
9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de
descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual
a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO

Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 12000 btu/h, 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas
através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos
em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:

- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia
luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura
metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o
telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos
conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de
onde partem dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a
corrente contínua (C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida
contra sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos
QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de
responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo
sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede
elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja
inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A
energia gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local
ou injetada na rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é
transformada em corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém
em estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores
supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os
valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de
conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha
da rede elétrica a planta deixará de funcionar.

O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das
certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS
18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A”
pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo
de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de 91,02% após 10 anos e
80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS

Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas
unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da subestação
e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS

No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a

obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do
prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de
estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.

Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda
do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.

Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL AILTON MARQUES
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência à REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
AILTON MARQUES.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT
e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, tramas de madeira e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o
entulho gerado foi previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de aço para telha metálica
A estrtura metálica do telhado será revisada e as peças que apesentarem degradação serão
substituidas de acordo com quantitativo previso , esta estrutura será executada com terças de perfis
metálicos Tipo U Enrijecido 120x40x17x2,25mm, devidamente apoiados e fixados nas tesouras
metálicas.
Telhamento com telha de aço/alumínio.
As telhas de alumínio serão substituídas de acordo a necessidade e quantitativo previsto em planilha
orçamentaria, as telhas de alumínio “Ondulada” 0.5mm,sendo a largura padrão de 1072mm e
dimensões de comprimento de acordo necessidade da edificação.
Nesta etapa também está previsto a lavagem das telhas que serão reaproveitas , pintura tanto da
estrutura quanto das telhas com material especifico (tinta alquidica de acabamento esmalte sintético)
Instalação de Chapa de policarbonato.
O policarbonato é um material sintético, possui transparência que chega a 89%, alta durabilidade e tem
uma forte resistência a impactos.
É considerado um termoplástico, material plástico que amolece ao ser colocado em alta temperatura e
endurece quando resfriado.

Mais resistente e leve que o vidro e o acrílico, as coberturas de policarbonato são uma excelente opção
para ambientes externos e internos que necessitam de iluminação natural e ao mesmo tempo de
resistência a impactos.
Foi considerado na concepção do projeto um estrutura de cobertura de chapa de policarbonato na
espessura de 10mm apoiado sobre perfis de metalon 15x15.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o

projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha
de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm.
ContrapisO
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.
Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.

Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.
8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70, 0,80 e 0,90 x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em
laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência

ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto,
á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba submersa
que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a água para
um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática .
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu

acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/
adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 12000 btu/h, 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição. Trabalha
em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança do
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar
locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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A= 8,92 m²
P= 15,00 m²

PM3

PM3

0,15

2,04

6,02

A= 21,52 m²

0,15
0,53

0,15

0,15

1,90
JA-1

A= 2,69 m²
P= 6,60 m²

A= 5,15 m²
P= 9,30 m²

A= 6,97 m²
P= 10,75 m²
PM3

PM3

A= 48,16 m²
P= 28,4 m²

A= 48,16 m²
P= 28,4 m²

0,15

1,48
JA-1

JA-1

JA-2

1,40

JA-2

A= 48,16 m²
P= 28,4 m²

0,15

2,83

JA-1

JA-2

1,40

5,06

JA-5

JA-2

A= 3,45 m²
P= 7,43 m²

2,07

0,15

5,39

JA-2

PM3

PM3

1,20

0,15

4,51

2,17

1,50

2,17

0,20

A= 32,45 m²
P= 22,82 m²

2,30

PM3

1,40

A= 7,80 m²
P= 11,18 m²

0,15

0,90

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2
PM3

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

JA-2

JA-2

JA-2

PM3

PM3

PM3

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

A= 2,84 m²
P= 7,70 m²

PM4

JA-2

JA-2

JA-2
PM3

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

PM3

JA-2

JA-2

JA-2

PM3

Janelas Alta

JA-3

1,00

0,10
JA-2

A= 15,74 m²
P= 17,06 m²

2,85

PM3

PM4

JA-7

JA-7

0,15

8,20

A= 34,45 m²
P= 24,52 m²

PM3
JA-1

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

9,00

A= 9,32 m²
P= 14,24 m²

JA-2

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

JA-2

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

PM3

0,15

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

4,37
0,15

4,70

0,15

5,85

1,96

0,15

0,15

6,00

1,85

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

PM3

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2

PM2
JA-2

1,30

JA-2

8,00

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

PM3

JA-2

A= 2,20 m²
P= 6,10 m²

0,15

PM3

0,15
8,79

0,30

0,15

8,00

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

JA-2

0,90

2,29

1,41

3,05

Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

JA-2

0,15

0,15

8,01
Bascula 1,80x0,50 (janela alta)

PM3

1,20

0,15

3,91

A= 198,48 m²
P= 99,58 m²

JA-2

PM3

0,10

A= 22,82 m²
P= 19,50 m²

PM4

A= 36,00 m²
P= 24,00 m²
4,55

PM2

A= 8,60 m²
P= 13,00 m²

47

,74

A= 28,90 m²

4,80

PM2

0,30

JA-2

A= 48,16 m²
P= 28,4 m²

A= 48,16 m²
P= 28,4 m²

A= 48,16 m²
P= 28,4 m²

2,81

PM2
PM2

PM2
PM3

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2

JA-2

1,70
0,10

JA-2

A= 8,77 m²
P= 12,90 m²

1,41
0,10
PM2

PM2

JA-2

JA-5

JA-5

JA-5

Abrir Janela

0,30

1,39

JA-5

0,30

4,72

7,62

5,53

LEGENDA DE PORTAS
REF.

Dimensões (cm) QUANT.
70 x 210

13

1 Folha de abrir - madeira

PM3

80 x 210

22

1 Folha de abrir - madeira

PM4

90 x 210

3

1 Folha de abrir - madeira

A= 53,43 m²
P= 43,20 m²

LEGENDA DE JANELAS
9,97

REF.

2,50

A= 383,40 m²
P= 80,10 m²

Guarita

,60
33

15,83

71,48

GALPÃO COBERTO

24,22

PLANTA BAIXA - AILTON MARQUES

TIPO

PM2

Dimensões (cm) Área (m²) QUANT. Área Total (m²) h do peitoril (cm) / TIPO

JA-1

80 x 60

JA-2

200 x 120

0,48

5

2,4

2,4

33

79,2

150 cm
120 cm

JA-3

200 x 50

1

1

1

160 cm

JA-4

200 x 50

1

27

27,0

100 cm

JA-5

40 x 40

0,16

7

1,12

JA-6

180 x 50

0,9

9

8,1

230 cm

JA-7

200 x 110

2,2

2

4,4

120 cm

200 cm

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BAÍA DOS ANJOS
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência à REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BAÍA
DOS ANJOS.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT
e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, tramas de madeira e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o
entulho gerado foi previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão substituídas de
acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A composição é válida para tramas
de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento
entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo
entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado
ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não
abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será
capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.
Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas

opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.

Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.

Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha
de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.
Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos

cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.

Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.
8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos

legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto
, á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba
submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a
água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática .
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que

tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.

Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;

- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.

Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição. Trabalha
em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança do
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar
locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA DA ESCOLA LAURA BANDEIRA
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência a REFORMA DA ESCOLA
LAURA BANDEIRA.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da
ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.

A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.

3. COBERTURA
Estrutura de aço para telha metálica
A estrtura metálica do telhado será revisada e as peças que apesentarem degradação serão
substituidas de acordo com quantitativo previso , esta estrutura será executada com terças de perfis
metálicos Tipo U Enrijecido 120x40x17x2,25mm, devidamente apoiados e fixados nas tesouras
metálicas.
Telhamento com telha de aço/alumínio.
As telhas de alumínio serão substituídas de acordo a necessidade e quantitativo previsto em planilha
orçamentaria, as telhas de alumínio “Ondulada” 0.5mm,sendo a largura padrão de 1072mm e
dimensões de comprimento de acordo necessidade da edificação.
Nesta etapa também está previsto a lavagem das telhas que serão reaproveitas , pintura tanto da
estrutura quanto das telhas com material especifico (tinta alquidica de acabamento esmalte sintético)
Telhamento com telha ondulada de Fibrocimento
Telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser substituído por telhas
de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que o
insumo esteja em m²; Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em

madeira. Esse insumo pode ser substituído por gancho chato em ferro galvanizado, comprimento
110mm, seção 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm). No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, deverá
ser utilizado o gancho com rosca Ø 8mm;
Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica;
Considerou-se inclinação do telhado de 10%;
Considerou-se recobrimento lateral de ¼ de onda para cálculo de consumo de materiais; Execução:
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura;
Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas
de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras,
meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto
e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a
sotavento);
Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro
espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o
recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm,
20cm etc);
Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da
telha; Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos,
ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com
prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser
dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;
Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados
pela respectiva normalização não devem ser utilizadas.
Informações Complementares: O insumo telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m (sem
amianto), código SINAPI 7194, pode ser substituído por um dos seguintes insumos, mantendo os
coeficientes da composição: telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, de 3,66 x 1,10 m (sem amianto),
código SINAPI 7198; telha de fibrocimento ondulada e = 4 mm, de 2,44 x 0,50 m (sem amianto), código
SINAPI 7213.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é

constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV.
Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e
idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros
materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade,
calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície,
discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em
suas embalagens originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o
esmerilhamento da linha de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas
vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório
de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio

O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.

8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de

modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária

9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da

cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.

Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto,
á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba submersa
que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a água para
um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática .

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;

Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.

Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.

Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;

- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.

Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.

17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.

18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda
e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança
do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.

Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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ÁREA - 30,18 M²
PERIMETRO-22,89M

Sala

Biblioteca

10,87

Banheiro Alunos

Lab. Informática

24.000BTUS

ÁREA - 14,82 M²
PERIMETRO-16,46M

24.000BTUS

24.000BTUS

Dep.

Dep.
ÁREA - 30,28 M²
PERIMETRO-22,01M

ÁREA - 30,28 M²
PERIMETRO-22,01M

0,12

5,60

Direção

ÁREA - 26,50 M²
PERIMETRO-20,70M

ÁREA - 22,06 M²
PERIMETRO-19,15M

Coordenação

Entrada
Secretaria

ÁREA - 15,70 M²
PERIMETRO-16,80M

18.000BTUS

0,12 4,10 0,12

ÁREA - 30,18 M²
PERIMETRO-22,89M

ÁREA - 4,22 M²
PERIMETRO-8,48M

ÁREA - 23,99 M²
PERIMETRO-19,76M

Cozinha

ÁREA - 4,22 M²
PERIMETRO-8,48M

0,12

5,70

0,12

8,82

0,12

5,71

0,12

5,89

5,40

Sala dos
Professores

ÁREA - 17,90 M²
PERIMETRO-22,01M

0,12

24.000BTUS

ÁREA - 2,20 M²
PERIMETRO-5,99M

Dep.

4,70

0,12 3,85 0,12 4,25

PLANTA BAIXA TERREO
LAURA BANDEIRA
Escala 1:100

2,78
0,12

0,12

1,59

5,78
0,12

0,12

PLANTA BAIXA PAVTO
LAURA BANDEIRA
Escala 1:100

SUPERIOR

7,00

0,12

5,78

0,12

REFORMA DA ESCOLA CLEICSON ANDRADE
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência a REFORMA
DA ESCOLA CLEICSON ANDRADE.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas
da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas
de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A
medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de
aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A
empresa contratada deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de
revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi previsto o serviço de
transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no
osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se
à alvenaria sem revestimento.

A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual
(EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga
fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.

3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha de fibrocimento
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão substituídas
de acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei
não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade
foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A composição é válida para
tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m;
distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras
ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de
acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento,
esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos
22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca
de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a

cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada
caso.
Telhamento com telha ondulada de Fibrocimento
Telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser substituído por
telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m),
desde que o insumo esteja em m²; Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para
fixação em madeira. Esse insumo pode ser substituído por gancho chato em ferro galvanizado,
comprimento 110mm, seção 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm). No caso das telhas serem fixadas em perfis
metálicos, deverá ser utilizado o gancho com rosca Ø 8mm;
Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica;
Considerou-se inclinação do telhado de 10%;
Considerou-se recobrimento lateral de ¼ de onda para cálculo de consumo de materiais; Execução:
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo
que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou
ganchos vinculados à estrutura;
Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas
de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado
o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a
sotavento);
Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro
espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o
recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado
(14cm, 20cm etc);
Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da
telha; Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos,
ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com
prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser
dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;
Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados
pela respectiva normalização não devem ser utilizadas.
Informações Complementares: O insumo telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, 2,44 x 1,10m
(sem amianto), código SINAPI 7194, pode ser substituído por um dos seguintes insumos, mantendo

os coeficientes da composição: telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, de 3,66 x 1,10 m (sem
amianto), código SINAPI 7198; telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm, de 2,44 x 0,50 m (sem
amianto), código SINAPI 7213.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas
camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo
arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação
da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco
de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com
régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer
ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão
apresentar superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla
dos componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira
perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas
antes do início dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as
canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas
com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com
juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de
fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação
das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência.
Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura.
Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço
esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade,

calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de
superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos,
torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O
assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da
mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos,
antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e
mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após
sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar
a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã
de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície preparada.
Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior,
com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser
diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV.
Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e
idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros
materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade,
calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície,
discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em
suas embalagens originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o
esmerilhamento da linha de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas
vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório
de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa
procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura
da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa

será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser
cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de
nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas. A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade
da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do
tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do
subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de
equipamentos para a execução de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros
para transporte de água, motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para
solos.Deverão ser removidos toda vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da
rua. Após a execução de cortes,aterros e adição do material necessário para atingir o greide da rua,
deve-se proceder a escarifação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização,
umedecimento, secagem, compactação e acabamento.
Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota
necessária para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5
cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro
de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou
rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada,
para que as peças de intertravado fiquem perpendiculars (90º) com o meio-fio, travando todo o
pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o alinhamento. Ao longo do alinhamento
definido, assente os blocos intertravados sextavados, com espessura de 8 cm, definindo a mestra.
Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser assentados da mestra para o meio-fio,
fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois.
Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento. Utilize um carrinho
paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de
assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a
superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa

vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas
entre um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os
arremates dos cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corteos com uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado,
com as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior)
x 30 cm (altura).
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos
os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento,
nivelamento e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser
realizado o plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura,
sendo que a formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto
bancos de concreto conforme especificações.

8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,80 e 0,90x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos
do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas
com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria
deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura,
de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento
sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma
largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser
pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico
texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos.
Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão
em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão
verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água
e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la
e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro
deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo,
3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões
superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o
aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições
estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo
com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com
materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar
condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se,
sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas,
de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser
acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente
assinalada com um "x", de modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mãode-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a
borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de
6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a
gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro maciço 1” com reforço de chapa de
chapa de aço n°18 incluindo portinhola 30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e
planilha orçamentária

9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a
recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do
edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que

foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são
canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais
permitidos pelos dispositivos legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção
circular) com diâmetro interno de 100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais
deverá ser feita por joelho de 90°, com caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal
enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais
onde tiver contato com alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser
dimensionadas convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de
tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e
ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre
lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma
grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá
proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de
reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos
flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l
de água, com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no
projeto , á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma
bomba submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e
conduzirá a água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática.

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão
conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox
de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos
das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.

De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os
filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para
juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As
conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas.
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma
EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados
serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A
instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se
evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar
infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.
Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as
canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação
dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação
da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de
fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e

seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas
serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser
do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também
sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel
de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão
formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os
engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das
cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor
de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a
porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/
adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três
fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.

Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do
tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de
força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo
com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W.

14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade
de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a
ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser
climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando
o período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e
fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo
retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito
funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas
de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos
em local adequado.
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de
tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com
diâmetros nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um
condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2, com tensão de atendimento em 380 V, derivado
de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos,
que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a
luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os
módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos
módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada.
Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra
sobrecorrentes e surtos de tensão e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual
denominamos QD.Vcc, de onde partem dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor
transforma a corrente contínua (C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída
protegida contra sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos
QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade
do projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio do
ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia produzida. A
quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é proporcional à irradiação
disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada pelos módulos fotovoltáicos, em
corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede de forma sincronizada através dos
inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa
de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema.
Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente
quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções
de conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da
rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para
suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de
qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo
fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do
produto contra defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia

de produção mínima deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência
nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras +
mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da
NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas
unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia
mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia
elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga
das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a
alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo
de dejetos.

17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados
pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão
ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar
todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los
posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido
removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver
cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os
resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do
prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.

18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando
toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas
decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de
estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de
riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil
que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer
dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for
necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda
do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição
dos instrumentos eletroeletrônicos.

PORTA DE VIDRO

PORTÃO

ESCOLA CLEICOSN ANDRADE

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a reforma da Escola
Municipal Jorge Amado
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da
ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, tramas de madeira e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o
entulho gerado foi previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
vergas e contra vergas
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas. Estrutura de madeira para telha cerâmica

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio
entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada
sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das
peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância
entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando
os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem
cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada
projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.
Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.

Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.

Instalação de Chapa de policarbonato.
O policarbonato é um material sintético, possui transparência que chega a 89%, alta durabilidade e tem
uma forte resistência a impactos.
É considerado um termoplástico, material plástico que amolece ao ser colocado em alta temperatura e
endurece quando resfriado.
Mais resistente e leve que o vidro e o acrílico, as coberturas de policarbonato são uma excelente opção
para ambientes externos e internos que necessitam de iluminação natural e ao mesmo tempo de
resistência a impactos.
Foi considerado na concepção do projeto um estrutura de cobertura de chapa de policarbonato na
espessura de 10mm apoiado sobre perfis de metalon 15x15.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimento cerâmico tipo pastilhas com placas de
30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico, serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha
de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem

irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.
Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares

(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.
8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens , cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo

posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária

9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compõe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto
, á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba
submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a
água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática .
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.

Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.
17- QUADRA POLIESTPORTIVA
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Projeto Cobertura de Quadra Pequena visa atender a demanda de cobertura dos espaço para
práticas esportivas existentes nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto apresenta uma
área total de 622,15 m² de cobertura, para implantação em terrenos de 22x36 metros quadrados.
A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção da quadra escolar em
qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando
de mão-de-obra especializada.
A estrutura de fundações será em concreto armado e arco metálico treliçado. A cobertura será em telha
metálica curvada.
2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO
Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns
parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores
condições:
Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar
corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção da quadra. Para a
escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de
composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;
Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características
procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre aspectos de
fundações e de escoamento das águas superficiais;
Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação aos alimentadores
das redes públicas de energia elétrica.

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS
Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns
parâmetros, a seguir relacionados:
• Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de coberturas
adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;
• Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura de arco treliçado metálico. Nos vestiários
será utilizado uma laje impermeabilizada;
• Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do partido arquitetônico, como
pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a identificação da tipologia Cobertura
de Quadra Pequena;
• Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores com destaque para a estrutura em
amarelo.
3 SISTEMA CONSTRUTIVO
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na análise de
projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão. Algumas
das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no sistema construtivo adotado:
Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e
padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em todas as
regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
Estrutura de concreto armado;
Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica.
3.2 VIDA UTIL DO PROJETO
Sistema Vida Útil mínima (anos)
Estrutura ≥ 50
Cobertura ≥ 20
3.3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS
- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP - Secretaria de
Estado de Administração e do Patrimônio;
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos;

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento.

4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
4.1 SISTEMA ESTRUTURAL
Considerações Gerais
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto de
elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais empregados,
dimensionamento e especificações, deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas.
Quanto à resistência do concreto adotada:
Estrutura FCK (MPa)
Blocos 25 MPa
Sapatas 25 MPa
Caracterização e Dimensão dos Componentes
Fundações
A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da edificação
e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as cargas da edificação,
porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada terreno. O FNDE fornece dois
projetos de fundações básico, baseado em previsões de cargas e dimensionamento e o ente federado
requerente, deve utilizando-se ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio
projeto executivo de fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O
projeto executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto
básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá ser apresentado
para validação do FNDE, através de sua inserção no Sistema Integrado de Monitoramento de execução
e controle - SIMEC.
Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade
de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação destas análises optar-se-á
pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de execução.
Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata
O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cálculo de blocos sobre estacas. Como
alternativa, apresenta também a versão em sapatas para os locais onde se julgue ser mais adequada.
A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 kg/cm², considerando o solo homogêneo. Caso
a taxa de resistência do solo do terreno onde será executada a obra seja inferior a esta, as fundações
deverão ser recalculadas pelo proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das
fundações, disponibilizamos as cargas das fundações em prancha própria.
A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para estacas.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para determinação da
resistência do solo e análise do perfil geotécnico.
Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;
4.2 ESTRUTURA DE COBERTURAS
Estrutura Metálica
Características e Dimensões do Material
São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas
metálicas leves.
O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM
A572 gr50. Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo;
Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX;
Barras redondas para correntes – ASTM A36;
Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36;
Perfis de chapas dobradas – ASTM A36;
Condições Gerais referência para a execução:
O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos Documentos de
PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão
ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência
equivalentes às dos perfis iniciais.
Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da
FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de
chapa dobrados.

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças
tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.
Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas nos
Documentos de PROJETO.
As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre
FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas.
As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão ser
dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e
sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço admissível na barra.
Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força cortante
indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 75% de força cortante
admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á critério semelhante.
Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto quando indicado
nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.
Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de
importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As superfícies das peças
a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação
e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas.
As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito.
Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O diâmetro do
parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no mínimo Ø1/2”.
Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de tipo pesado
e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto.
Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” superior ao
diâmetro nominal dos parafusos.
Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura
maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido subpuncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas considerando-se a hipótese dos parafusos
trabalharem a cisalhamento, com a tensão admissível correspondente à hipótese da rosca estar
incluída nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm²),
Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como tipo atrito,
deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura por tração.
Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem conectadas deverão se
apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc.
Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela anterior, o
aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo aceito o controle de
aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas deverão ser reguladas para valores de

torque que correspondem aos valores de força de tração indicados na tabela anterior. Deverão ser
feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas condições de uso.
Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das correntes,
poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394.
Transporte e Armazenamento
Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das
peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica.
Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para
o transporte e armazenamento.
As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com
a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.
Montagem:
A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano
de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e especificações técnicas).
O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar
danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas,
de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento.
Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre
que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes
para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços
decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao
vento.
Garantia:
O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a
defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega
definitiva dos SERVIÇOS.

Pintura:
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade,
ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc...
A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores
Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer epóxi de 40
micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de
espessura em cada demão.
Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.
Para a cor do esmalte alquídico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.
Inspeção e testes:
Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO.
Normas Técnicas Relacionadas:
_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
_ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
_ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas metálicas;
_AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition.

Aplicação no Projeto
Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.

4.3 COBERTURAS
Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - aço pré-pintado branco
Caracterização e Dimensões do Material
- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas ST 17/980 calandrada
e reta

Sequência de execução

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo bei¬ral até a cumeeira, e simultaneamente em
águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de
telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com ara¬me de cobre.
Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos
Cobertura da Quadra Poliesportiva.

4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
Tinta Betuminosa
Caracterização e Dimensões do Material:
Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de solvente.
Anticorrosiva e impermeabilizante.
Sequência de execução:
A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a eficiência do
produto.
A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando
um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão.
A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e interfaces com os
demais elementos construtivos.
Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:
Vigas Baldrame

4.5 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS
Foram definidos para acabamento materiais, resistentes e de fácil aplicação.
Pintura de Superfícies Metálicas
Características e Dimensões do Material
As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em
projeto e citado abaixo.
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).

Acabamento: acetinado
Fabricante: Coral ou equivalente

Sequência de execução
Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no
mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes
indicados pelo fabricante do produto.
Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de referência.
Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos
- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta – AMARELO OURO;
- Alambrado metálico do contorno da Quadra existentes – Sugestão BRANCO GELO;
- Tabelas, corrimãos, traves existentes – Sugestão BRANCO GELO.

5 HIDRÁULICA
5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
A captação das águas pluviais foi definida , nos trechos de cobertura onde necessário pelo uso de
calhas e condutores de PVC e descarga no piso em locais de fácil drenagem para o solo.
O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:
- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da cobertura de Quadra Pequena;
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até o deságue final
• Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e condutores
verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais;

6 ELÉTRICA

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força,
comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado
em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os
alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível
considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação
em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e
caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de
manutenção e durabilidade.
A partir dos QD seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.
No quadro de medição é instalado o dispositivo de proteção contra surto classe I - 4 pólos 350V –
100kA(modelo SIEMENS 5SD7 414-1 ou similar). Já no quadro geral o dispositivo de proteção contra
surto adotado é o da classe II, 4 pólos 350V – 40kA (modelo SIEMENS 5SD7 464-1 ou similar) .O
circuito de tomada é dotado de dispositivo diferencial residual 25A (modelo SIEMENS 5SM1 312-0 MB
ou similar) de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores
eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a
iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária,
racionalizando o uso de energia.

18. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.

19. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição. Trabalha
em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança do
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar
locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA CEAPE
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência à REFORMA DO CEAPE.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT
e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de revestimento de parede e piso ,
remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção de tramas de
madeira e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi previsto o serviço
de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A composição é válida para tramas
de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento
entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo
entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado
ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não
abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será
capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica

Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter

o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
PEI≥04, com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa
pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita
colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca
aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de
largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço
esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade,
calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de

superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras
e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O
assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da
mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha
de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio

O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.
Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre

toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.
8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária

9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto,
á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba submersa
que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a água para
um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática .
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS

Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:

- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma

hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.

18. ADMINISTRAÇÃO

Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição. Trabalha
em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança do
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar
locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Este memorial, constitui referência à REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ abrangendo
os serviços de Climatização e Sistema de Energia Solar. Todos os serviços serão executados em
conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT e recomendações técnicas dos
fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA. Todos os serviços serão executados em conformidade com este
memorial, observadas as Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais
utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.

1. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

2. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ABEL DIAS
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Este memorial, constitui referência à REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL DIAS, abrangendo
serviços de climatização e system de energia solar.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT
e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.
2. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
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REFORMA DA CRECHE PEQUERRUCHOS
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência a REFORMA DA CRECHE
PEQUERRUCHOS.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da
ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das

armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
As divisórias de granito serão instaladas nos banheiros conforme projeto.

3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão substituídas de
acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A composição é válida para tramas
de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento
entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo
entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado

ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não
abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será
capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica
Toda a cobertura da edificação será em Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha

de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.
Para fazer o polimento do granilite, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida,
iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco
puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para
movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.

Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.

8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro maciço 1” com reforço de chapa de
chapa de aço n°18 incluindo portinhola 30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha
orçamentária.

9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto
, á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba

submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a
água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática.

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão
colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal
maleável, tipo conexões reforçadas.
Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou
flanges, conforme o caso.
Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação e
indicação do projeto hidrossanitário e acabamento em conformidade com as especificações do padrão
das torneiras do mesmo ambiente.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos.
Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a
um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.
A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificações que se seguem.
As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias.
Para as canalizações que serão fixadas ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos
elementos de suportes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serão determinados
de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para
passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da
concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos,
decorrentes de recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de
dilatações e contrações.
As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à
pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões
apropriadas. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizações serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de
buchas de madeira ou papel para tal fim.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.

Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação,
não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm². A duração da prova
será de 6 horas, pelo menos.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W.

14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado.
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.

17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.

18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda
e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança
do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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SALA NAO FINALIZADA

SALA NAO FINALIZADA

.15

.15

.15

.15

.15

.15

.15

.15

.15

.15

SEM CONTRAPISO

5.00

D

E

F

FACHADA

6.75

C

5.03

5.00

4.20

2.50

MURO DE DIVISA

G

.50

.80

.15

.15

1.80

.60
.45
.60

4.65

.80

3.75

8.25

+0.20

.15

.15

.15

.15

.59

PM7

.15

5.25

.15
1.80

.75
.60

.60

4.65

.75

.15

.80

3.55

.15

.55

.80

3.27

1 5
.10

4.38

.24

CB1

JA-5

+0.18

.42

1.20

JA-3

.25

.60

.55

3.20
.60

.25

.55

1.80

.55

1.80

JA-1

JA-3

.55

JA-1

JA-5

JA-5

PROJEÇÃO DA COBERTURA

ACESSO PÚBLICO

1

4.35

2.00

+0.05

5

JARDIM

5.57

1

+0.05

FACHADA

5

RAMPA
SOBE

D

E

MASTROS PARA BANDEIRAS

F

G

0.00

ACESSO PEDESTRES

CALÇADA EXTERNA

.15

.15

.15

SAÍDA PRINCIPAL

.15

.15

.15

45.00

+0.18

3.27

PM1

1.83

JARDIM

SOLARIUM
13.12m²

.15

.10

.33

.21

5.25

B02

.15

1.20

.10

1.80
1/2 PAREDE

.15

.80

1.00

JA-5

1 5

2.25

.15

1.20

.60

.60

3.37
1.65

.15

4.75

1

4.05

.80

.33

JA-3

CALÇADA

.15

3 2 1

.40

+0.05

3.45

4.35

5

.15

3 3 1

7.95

1.57

ALMOXARIFADO
5.69m²

4.05

+0.20

PM7

BANCO

4.10

+0.20
PM4

A
6.45

DV1

PRÉ-ESCOLA (4 a 6 anos)
33.86m²
6.45

3 3

.15

.60

JARDIM

PLANTA BAIXA - CRECHE PEQUERRUCHO
ESCALA 1/75

1.80

1.13

1.14

1.13

.15
.15

6.05

HALL DE ENTRADA
32.19m²

ACESSO PRINCIPAL

1

.15

JA-5

1.50

C

.15

COBOGÓ

.53

RAMPA
SOBE

4
VAGA PARA VISITANTE

4.35

JA-5

SOLARIUM
13.00m²
+0.18

2.25

2 4 1

PM7

PROFESSORES
16.60m²

3 3 1

4.65

5.70

5.70

4
VAGA PARA DEFICIENTES

.79
PM1

+0.20

+0.20

JA-1

ÁREA DESEMBARQUE

4.90

4.90

ÁREA DESEMBARQUE

6.40

4

RAMPA
SOBE

BUFFET H=70cm

.15

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CARGA E DESCARGA

.15

JA-1

4.50

JA-1

+0.14

.80

.40

4.25

.60

JA-1

4.05

JA-1

.15

.60

JA-1

.15

.80

.60

.55

7.65

B03

.40

.60

PM2

GRADIL h=2,50m (OPCIONAL)

3 3 1

B15
JA-1

4.35

.60

3.45

ADMINISTRAÇÃO
16.04m²

.15

.53

+0.05

.15

1

CB2

CARNES

.15

5

.45

SANITÁRIO MASCULINO
14.51m²

PM4

.80

.20

COBOGÓ

JARDIM

1.95

2 4

.40

4.05

JA-1

.80

2 1 1

B13

PREPARO DE SUCOS

.60

ACESSO SERVIÇO

PM4

.15

1.80

JA-1

.60 .10

3.00

.15

1.50

.15

.60

B14

2 4 1

1.95

.28

PM2

.24

+0.18

.80

CB2

2 4

.60

SANITÁRIO ADULTO
P.N.E FEMIN.
2.92m² +0.20

1.25

.80

COBOGÓ

.20 .20

+0.20

.15

1.65

2.45

.10

.95

+0.19

PREPARO DE VERDURAS

.15

COZINHA
29.45m²

.60

.15

B

+0.18

.60

PM3

TRIAGEM E LAVAGEM
+0.17
5.25m²

.15

REFEITÓRIO
28.13m²
JA-2

3 5 1
B12

+0.14

1

4.65
JA-2

COCÇÃO

2 1 1
6.05

+0.19

.60

GLP

.15

.15 .10 .60
.60

.15
.60

A

JA-1

.15

.23

.40

DESPENSA
5.13m²

ÁREA SERV. DECOBERTA
32.13m²
LIXO

.25

LAVAGEM

B11

7.05

.19 .06 .60

PT2

.15
1.80

Ç
AN

.10

R

3,37m²

PT1

.15

1.45

U

GÁS

LAVAGEM
PA1

.80

PM4
JA-1

JA-1
PM2

.60

2.25

1.13
4.05

CRECHE III (2 a 4 anos)
30.98m²

PM1

JA-4
LAVA-MÃOS

SANITÁRIO ADULTO
P.N.E MASC.
+0.20
1 2.92m²

B02

7.65

1.80

B17
4.05

B16

JA-1

.25

.15

.15

1.80

8.40

.15

3.55

4

2.30

+0.18

.15

JA-2

.80
JA-1

3 3 1

CIRCULAÇÃO
48.08m²

JA-1

.15

.15

1.13
.80

.75

9.70

JA-5

ACESSO
ESTACIONAMENTO

G

2.45

1.65

SAÍDA
DO LIXO

E

.95

1.65

PANELÕES

A

3.55

.15

.10 .60

.15

DE

S
.15

B10

.60

RA I O

2 1 1

JA-1

1/2 PAREDE

JA-5

.20

.25.20

PM7

PM7

6.45

4.05

1.75

1.50

PM7

.25

PM1

JA-5

+0.20

2 4 1

FACHADA

.15

.80

JA-1

2.25

B03

9.45

+0.19
JA-2

15.00

5.50
.80
+0.10

3 5

.53
.15

1.80

10.65

PÁTIO COBERTO
87.86m²

.15

.60

.15

1.80

.15

.60
2.85

2 1 1

1.55

.53

.60

5.25

.25

JA-1

.60

DML PT3
3.10m²

.60

1.12

.15

.45

.15
1.80
.15

.55

1.12

PT4

3.40

2.00

PM3

1 1

+0.19

.35

LAVANDERIA
6.80m²
2

.37

2.00

.25

+0.20

PA1

.15

.60

3 4 1

.60

.15

.15

LACTÁRIO
5.13m²

+0.14

.80

.40

BANCO

2.25

.25

3.85

DV1

.15

.15

BANCO

.60

3.18

.80

JA-1

.50

SANITÁRIO FEMININO
14.51m²

.15

1.90

JA-1

+0.18

PM4

PM6

CALÇADA

3.40

.15 .40

PROJEÇÃO DA COBERTURA

.60

PM2

.66

.25.20

HIGIENIZAÇÃO
2.24m²

1.95

B09

.15

11.35

JA-5

B01
1.50

JA-1

2.30

DV2

.40

JA-1

3.00

.15
PM6

.15

PM6

2 4 1

+0.19

.15 .40

.90

JA-1

.15

.35

2.00

5.10

VESTIÁRIO FEMININO
10.20m²

PA2

1

PM4

.15
1.15

.60

18.20

2.00

.29

.80 .15

8.25

JA-5

.60

6.45

TROCADOR

+0.20

3 3 1

.25

.15

.15

.18

B06

B07

.15

MURO DE DIVISA

1.80

CRECHE II (1 a 2 anos)
33.86m²

1/2 PAREDE

.15

.60
.30

2.00

3.55

3 3 1

.60

FACHADA

2

3.40

.15

.25

.15
2.00

.15

.15

JA-3

.81

2.55

.60
.25

.15
2.00

COPA FUNCIONÁRIOS
7.10m²
+0.20

PM6

3.35

4.05

5.25

DV2
JA-1

JA-1

.15

PM6

2 4 1

+0.19

.15

.15
PM1

.15

DV1

VESTIÁRIO MASCULINO
6.70m²

PA2

4.20

15.55

PROJEÇÃO DA VIGA

2 4 1

B05

B

4.05

.90
PM2

2.25

SANITÁRIO CRECHE II
14.51m²

PM1

PM5

.15

.80

.15

.25

.68

1.90

.15

.15
.60

+0.20

JA-1

35.00

.55

10.65

5.25

.15

.40
.60

3 3 1

.60

+0.18

3 3 1

S.T.I.
2.67m²

2 4 1
2.25

.15

PM1

PM1

B04
1.95

+0.20

5.25

.15

6

JA-1

JA-1

JA-3

.15

+0.20

SANITÁRIO
INFANTIL P.N.E
3.37m²

PM2

.25

1.20
5.85

MULTIUSO E INFORMATICA
30.71m²

.80

PARQUINHO
65.0m²

MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO

B01

JA-1

.60

.15

5.25

.74

1.20

.70

JA-1

3.27

.53

S.E.E
2.67 m²

2 2 1

PA3

MURO DE DIVISA

1.20

.15

PA4

6.45

.60

.80

1.20

2.48

+0.14

.15

.60

+0.19

.80

.10

CB1

.80
1.20

.53

.53

1

JA-3

.15

JA-3

.15

.50
.60

2.55

JA-1

3.40

CALÇADA 2.73

.20

.80

9.10

JA-3

.15

1.80

2.20

JA-5

.80

1.20

3.40

.15

3 3 1

+0.05

0.00

.04 .50

.48

.10

6.60

1.70

1 5

10.00

JARDIM
JA-1

5

2 4 1
PM4

CRECHE I (0 a 1 ano)
21.26m²
+0.20

+0.18

3.08

.50
+0.18

JA-3
PM1

SOLARIUM CRECHE II
12.20m²

.80
JA-1

.60

FRALDARIO
8.21m²

.64

5

4

.15

2.25

2.25

1 5
PM4

1

.40

B08

+0.20

3 3 1

+0.05

CASTELO D'ÁGUA

.60

2.25

7.00

.15

.15

.15

3.38

+0.18

REPOUSO
11.81m²

10.80

.83

.78

1.20

5.25

.15

SOLARIUM CRECHE I
13.75m²

JARDIM
+0.10

JA-1

.15

.15
.80

2.44

3.27

PÁTIO DESCOBERTO
71.76m²

2.50

1.63

.60

.10

.15

9.50

.25
R1

JA-1

JA-3

1.20

CB1

2.50

.83

4.20

JA-3

.40

10.95
.15

COBOGÓ

.10

10.15

10.30

.80

3

COBOGÓ

CB1
.10

4.38

.15

REFORMA DA CRECHE RENI GOMES
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência a REFORMA DA CRECHE
RENI GOMES.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da
ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das

armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
As divisórias de granito serão instaladas nos banheiros conforme projeto.

3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão substituídas de
acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A composição é válida para tramas
de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento
entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo
entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado

ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não
abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será
capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica
Toda a cobertura da edificação será em Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha

de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.
Para fazer o polimento do granilite, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida,
iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco
puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para
movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.

Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.

8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro maciço 1” com reforço de chapa de
chapa de aço n°18 incluindo portinhola 30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha
orçamentária.

9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto
, á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba

submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a
água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática.

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão
colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal
maleável, tipo conexões reforçadas.
Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou
flanges, conforme o caso.
Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação e
indicação do projeto hidrossanitário e acabamento em conformidade com as especificações do padrão
das torneiras do mesmo ambiente.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos.
Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a
um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.
A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificações que se seguem.
As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias.
Para as canalizações que serão fixadas ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos
elementos de suportes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serão determinados
de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para
passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da
concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos,
decorrentes de recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de
dilatações e contrações.
As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à
pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões
apropriadas. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizações serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de
buchas de madeira ou papel para tal fim.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.

Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação,
não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm². A duração da prova
será de 6 horas, pelo menos.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W.

14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado.
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.

17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.

18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda
e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança
do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA DA CRECHE CREUZA COELHO
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência a REFORMA DA CRECHE
CREUZA COELHO.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da
ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das

armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
As divisórias de granito serão instaladas nos banheiros conforme projeto.

3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão substituídas de
acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A composição é válida para tramas
de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento
entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo
entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado

ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não
abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será
capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica
Toda a cobertura da edificação será em Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha

de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.
Para fazer o polimento do granilite, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida,
iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco
puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para
movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.

Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.

8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro maciço 1” com reforço de chapa de
chapa de aço n°18 incluindo portinhola 30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha
orçamentária.

9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto
, á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba

submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a
água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática.

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão
colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal
maleável, tipo conexões reforçadas.
Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou
flanges, conforme o caso.
Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação e
indicação do projeto hidrossanitário e acabamento em conformidade com as especificações do padrão
das torneiras do mesmo ambiente.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos.
Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a
um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.
A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificações que se seguem.
As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias.
Para as canalizações que serão fixadas ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos
elementos de suportes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serão determinados
de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para
passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da
concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos,
decorrentes de recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de
dilatações e contrações.
As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à
pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões
apropriadas. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizações serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de
buchas de madeira ou papel para tal fim.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.

Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação,
não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm². A duração da prova
será de 6 horas, pelo menos.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W.

14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado.
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.

17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.

18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda
e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança
do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE BRITO
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO

Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Henrique Brito.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos
deste Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra.
As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na
obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em
chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à
rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura
livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi
considerado nesta etapa a remoção de tramas metálicas, tramas de madeira e telhas de
fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi previsto o serviço de
transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO

Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas
no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os
suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços
além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste
item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
vergas e contra vergas
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de
cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.

3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica

A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão
substituídas de acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A
composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de
apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica
Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu

acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e
evita a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante
térmico.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita com
o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas

não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das
instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com
argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no
mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície
não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com
tinta alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No

seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter
a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça
inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas
deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a
evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos. Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.
Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de
alumínio ou rodo de alumínio. Alinhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio
da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir
o alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados
sextavados, com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os
blocos devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando
apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo
possível do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes
de intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar
todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem
como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas.
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes
da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11
e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.

O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de
laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS
de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim M476,
Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares terão
acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir
as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro
deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil e ter sua
espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - vidros
na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com
materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas,
evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão
ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da
chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após fixada,
deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua presença evitando
danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro maciço 1” com reforço de
chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola 30x30cm conforme quantitativo informado
em projeto e planilha orçamentária
9. QUADRA
Na reforma da quadra foi considerado o emassamento do massa acrílica em toda superfície
do piso , o pilimento do mesmo e repintura segundo projeto respectivo, será adicionado rede
de nylon em sua cobertura , será instalado ao redor da quadra alambrado com tela de arame
galvanizado fio 12 # 2", fixado em quadros de tubos de aço galvanizado d = 2", com h = 4,00
m, sobre o muro de 2,00m de altura.
10. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício. Segundo a NBR
10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a
recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado. Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compõe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
11. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação
de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão
conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em
inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de
água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;

Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
12. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados
serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm.
A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O
sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas
de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm
x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO.
Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas antes
da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a
proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a
possibilidade de contaminação da água potável.

13. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de
fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão
formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade.
Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas
das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão
ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter
90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas
portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR
9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de
descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual
a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados
luminárias de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
15. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas

para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas
através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos
em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
16. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltaicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia
luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura
metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o
telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos
conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de
onde partem dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a
corrente contínua (C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida
contra sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos

QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de
responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo
sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede
elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja
inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A
energia gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local
ou injetada na rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é
transformada em corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém
em estado de “stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores
supervisionam a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os
valores estão dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de
conexão dos inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha
da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das
certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS
18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A”
pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo
de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de 91,02% após 10 anos e
80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
17. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas
unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da subestação
e controle.

Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
18. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do
prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
19. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de
estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda
do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Bela Vista
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma, nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria,
demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça

de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento

esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas
contarão com impermeabilização com produto semiflexivel.
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.

Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato

com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício. Segundo a NBR
10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a
recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.
Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira

qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.

Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W.

14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor

- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão

ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS ADÃO
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Domingos Adão
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma, nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça

de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.
Instalação de Chapa de policarbonato.
O policarbonato é um material sintético, possui transparência que chega a 89%, alta
durabilidade e tem uma forte resistência a impactos.
É considerado um termoplástico, material plástico que amolece ao ser colocado em alta
temperatura e endurece quando resfriado.
Mais resistente e leve que o vidro e o acrílico, as coberturas de policarbonato são uma
excelente opção para ambientes externos e internos que necessitam de iluminação natural e
ao mesmo tempo de resistência a impactos.
Foi considerado na concepção do projeto um estrutura de cobertura de chapa de
policarbonato na espessura de 10mm apoiado sobre perfis de metalon 15x15.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.

Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimento cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico, serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA

Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrílica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquídica para portões e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio

O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas
contarão com impermeabilização com produto semiflexivel.

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o

arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,

oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a

parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias

de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado

A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltaicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam

a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a

obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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PLANTA BAIXA - DOMINGOS ADÃO

REFORMA DA JUVENAL CORREIA
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Juvenal Correia
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. INFRAESTRUTURA
As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 e CA 60 de
acordo com o projeto estrutural específico. As vigas de amarração (baldrames) serão em
concreto armado “in loco” obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.
O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, bem como, os seus recobrimentos.
2.1 Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m.
Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno,
exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em bota fora, com
remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.

2.2 Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo
em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície
firme para receber o lastro de brita.
2.3 Reaterro Apiloado de Vala. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente
limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer
tipo de entulho. O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de
preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos
vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro,
em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com
maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”. Havendo sobra de terra, consultar a
fiscalização sobre o destino da terra.
2.4 Lastro de Concreto Magro e=5cm.
Execução de lastro de concreto magro no fundo das valas, devidamente nivelado, com
espessura de 5 cm.
2.5 Forma Maciça para Sapadas e Baldrames.
As formas das fundações serão executadas com tábuas e travadas com sarrafos a cada 0,50
metros. Deverão obedecer rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com
rigor o nivelamento e locação.
2.6 Armaduras Ca-50 para Fundações, Incluindo Arranques. O aço a ser empregado será CA50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural.
2.7 Armaduras Ca-60 para Fundações O aço para execução dos estribos e armaduras de
compressão será CA-60, sempre de acordo com o projeto estrutural. 3
2.8 Concreto Fck25mpa com lançamento, para Fundações. O fck do concreto será no mínimo
30,0 Mpa. A concretagem será bombeada através de bomba estacionária, tomando-se
cuidado com o adensamento e cura do concreto.
4. SUPERESTRUTURA
As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 e CA 60 de
acordo com o projeto estrutural específico. As vigas de amarração (baldrames) serão em
concreto armado “in loco” obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.
O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, bem como, os seus recobrimentos.
2.1 Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m.

Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno,
exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em bota fora, com
remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.
2.2 Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo
em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície
firme para receber o lastro de brita.
2.3 Reaterro Apiloado de Vala. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente
limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer
tipo de entulho. O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de
preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos
vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro,
em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com
maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”. Havendo sobra de terra, consultar a
fiscalização sobre o destino da terra.
2.4 Lastro de Concreto Magro e=5cm.
Execução de lastro de concreto magro no fundo das valas, devidamente nivelado, com
espessura de 5 cm.
2.5 Forma Maciça para Sapadas e Baldrames.
As formas das fundações serão executadas com tábuas e travadas com sarrafos a cada 0,50
metros. Deverão obedecer rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com
rigor o nivelamento e locação.
2.6 Armaduras Ca-50 para Fundações, Incluindo Arranques. O aço a ser empregado será CA50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural.
2.7 Armaduras Ca-60 para Fundações O aço para execução dos estribos e armaduras de
compressão será CA-60, sempre de acordo com o projeto estrutural. 3
2.8 Concreto Fck25mpa com lançamento, para Fundações. O fck do concreto será no mínimo
30,0 Mpa. A concretagem será bombeada através de bomba estacionária, tomando-se
cuidado com o adensamento e cura do concreto.
As vigas e pilares serão em concreto armado “in loco” e lajes serão pré-moldadas. As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, neste caso com o mínimo de 30 Mpa. As vigas deverão ter uniformidade de
coloração, homogeneidade de textura e superfície regular. As formas serão em chapa de
madeira compensada resinada, considerando seu reaproveitamento de 2 vezes. As barras de
aço ou as eventuais redes metálicas para armadura de concreto obedecerão à especificação
EB-3 da ABNT, serão ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT. As barras
e os fios de aço para as armaduras de concreto devem seguir as disposições da norma NBR

7480 As barras das armaduras deverão ser depositadas pela CONTRATADA em áreas
adequadas, de modo a permitir a separação das diversas partidas e dos diversos diâmetros
e tipos de aço.
3.1 Forma As formas serão de madeira compensada, resinadas para melhor acabamento das
peças e reforçadas com sarrafos e escoradas com pontaletes de madeira, devendo obedecer
rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com rigor o nivelamento e
locação. Não podem ter erro de colocação maior que cinco milímetros. Sua estanqueidade,
horizontalidade e verticalidade serão verificadas rigorosamente durante a execução e mais,
antes do lançamento do concreto. Os pregos do lado do concreto serão rebatidos e
calafetados. No momento da concretagem, as superfícies das fôrmas deverão estar livres de
incrustações e outros materiais estranhos e serão convenientemente lubrificadas, de modo a
evitar a aderência ao concreto e a ocorrência de manchas do mesmo. Para fôrmas de
madeira, usar-se-á óleo mineral convenientemente combinado com aditivos. As fôrmas
deverão ser retiradas somente quando, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma
total segurança da estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-1 da
ABNT.
3.2 Armaduras Ca-50 e CA-60 para Superestrutura, Incluindo Arranques. O aço a ser
empregado será CA-50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto
estrutural. As barras da armadura de aço do tipo CA-50 e CA60 deverão ser aplicadas
rigorosamente nas posições indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural,
de modo a garantir a integridade das peças estruturais. Antes da colocação, as barras deverão
ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e de resíduos de qualquer natureza que
possam reduzir ou prejudicar a aderência do concreto. Os ferros cujos comprimentos forem
superiores a 12,00 m e as bitolas forem superiores a 10,0 mm poderão ser soldados com
solda tipo topo por caldeamento conforme NBR 6118 e 8548. As demais emendas das barras
deverão estar de acordo com a NB-1. Devem ficar solidamente nas posições, por meio de
distanciadores ou espaçadores e outras peças de sustentação de tipo aprovado, durante o
lançamento do 4 concreto. Salvo indicações em contrário dos desenhos e especificações, o
número e o espaçamento dos espaçadores deverão obedecer à norma NB-1 da ABNT. Os
cobrimentos mínimos deverão ser obedecidos rigorosamente.
3.3 Concreto Fck 30 Mpa com lançamento. O fck do concreto será no mínimo 30,0 Mpa. A
concretagem será bombeada, tomando-se cuidado com o adensamento e cura do concreto.
Deverá ser imprescindivelmente usinado com resistências que atendam ao projeto estrutural
com abatimento 10 +/- 2. Os meios de transporte deverão ser tais que fique assegurado o
mínimo tempo de transporte de modo a evitar a segregação apreciável dos agregados ou
variação na trabalhabilidade da mistura. Comunicar previamente à fiscalização o início de
qualquer concretagem. A concretagem só poderá ser efetuada após a liberação, por escrito,
da fiscalização e com a presença de seu representante. A superfície sobre a qual deverá ser
executada a concretagem será submetida a uma limpeza apurada e se for rocha, a uma
completa limpeza com água e ar comprimido. O concreto deverá ser descarregado o mais
próximo possível do local de emprego e, o método de descarga não deve causar a segregação

dos agregados. O concreto deverá ser vibrado até que se obtenha a máxima densidade
possível e que impossibilite a existência de vazios e bolhas de ar. O concreto deverá adaptarse perfeitamente a superfície das fôrmas e aderir às peças incorporadas ao concreto. Deverão
ser tomadas precauções necessárias para que não se altere a posição da armadura nas
fôrmas. A cura terá um período mínimo de sete dias. Durante a cura, o concreto será mantido
molhado. As superfícies expostas podem ser cobertas com serragem (cinco cm), lona plástica
transparente (indicada para tal fim) ou película química conforme M.05. A desmoldagem das
faces laterais ocorrerá em 3 dias, e das inferiores em 14 dias. Para as peças escoradas
recomenda-se o inicio da descarga das cunhas aos 21 dias e progressivamente até 28 dias.
Após a desforma, o concreto será inspecionado, podendo o construtor proceder a reparos em
“bicheiras”. Caso a concretagem ou parte dela não venha a ser aprovados pela
FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA procederá a sua imediata remoção reconstrução, sem
ônus para o CONTRATANTE.
5. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica
Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para

evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.
Instalação de Chapa de policarbonato.
O policarbonato é um material sintético, possui transparência que chega a 89%, alta
durabilidade e tem uma forte resistência a impactos.
É considerado um termoplástico, material plástico que amolece ao ser colocado em alta
temperatura e endurece quando resfriado.
Mais resistente e leve que o vidro e o acrílico, as coberturas de policarbonato são uma
excelente opção para ambientes externos e internos que necessitam de iluminação natural e
ao mesmo tempo de resistência a impactos.
Foi considerado na concepção do projeto um estrutura de cobertura de chapa de
policarbonato na espessura de 10mm apoiado sobre perfis de metalon 15x15.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.

6. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não

sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
7. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portões e grades.

8. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
execução de passeio
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso.

9. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais

empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
10. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas

técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
11. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe

o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
12. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.

As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
14. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.

Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
16. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
17. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;

- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
18. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após

a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
19. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
20. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.

Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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ESCOLA JUVENAL CORREIA DO NASCIMENTO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEROBAS
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Perobas.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. INFRAESTRUTURA
As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 e CA 60 de
acordo com o projeto estrutural específico. As vigas de amarração (baldrames) serão em
concreto armado “in loco” obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.
O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, bem como, os seus recobrimentos.
2.1 Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m.
Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno,
exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em bota fora, com
remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.

2.2 Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo
em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície
firme para receber o lastro de brita.
2.3 Reaterro Apiloado de Vala. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente
limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer
tipo de entulho. O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de
preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos
vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro,
em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com
maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”. Havendo sobra de terra, consultar a
fiscalização sobre o destino da terra.
2.4 Lastro de Concreto Magro e=5cm.
Execução de lastro de concreto magro no fundo das valas, devidamente nivelado, com
espessura de 5 cm.
2.5 Forma Maciça para Sapadas e Baldrames.
As formas das fundações serão executadas com tábuas e travadas com sarrafos a cada 0,50
metros. Deverão obedecer rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com
rigor o nivelamento e locação.
2.6 Armaduras Ca-50 para Fundações, Incluindo Arranques. O aço a ser empregado será CA50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural.
2.7 Armaduras Ca-60 para Fundações O aço para execução dos estribos e armaduras de
compressão será CA-60, sempre de acordo com o projeto estrutural. 3
2.8 Concreto Fck25mpa com lançamento, para Fundações. O fck do concreto será no mínimo
30,0 Mpa. A concretagem será bombeada através de bomba estacionária, tomando-se
cuidado com o adensamento e cura do concreto.
4. SUPERESTRUTURA
As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 e CA 60 de
acordo com o projeto estrutural específico. As vigas de amarração (baldrames) serão em
concreto armado “in loco” obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.
O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, bem como, os seus recobrimentos.
2.1 Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m.

Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno,
exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em bota fora, com
remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.
2.2 Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo
em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície
firme para receber o lastro de brita.
2.3 Reaterro Apiloado de Vala. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente
limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer
tipo de entulho. O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de
preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos
vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro,
em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com
maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”. Havendo sobra de terra, consultar a
fiscalização sobre o destino da terra.
2.4 Lastro de Concreto Magro e=5cm.
Execução de lastro de concreto magro no fundo das valas, devidamente nivelado, com
espessura de 5 cm.
2.5 Forma Maciça para Sapadas e Baldrames.
As formas das fundações serão executadas com tábuas e travadas com sarrafos a cada 0,50
metros. Deverão obedecer rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com
rigor o nivelamento e locação.
2.6 Armaduras Ca-50 para Fundações, Incluindo Arranques. O aço a ser empregado será CA50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural.
2.7 Armaduras Ca-60 para Fundações O aço para execução dos estribos e armaduras de
compressão será CA-60, sempre de acordo com o projeto estrutural. 3
2.8 Concreto Fck25mpa com lançamento, para Fundações. O fck do concreto será no mínimo
30,0 Mpa. A concretagem será bombeada através de bomba estacionária, tomando-se
cuidado com o adensamento e cura do concreto.

As vigas e pilares serão em concreto armado “in loco” e lajes serão pré-moldadas. As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, neste caso com o mínimo de 30 Mpa. As vigas deverão ter uniformidade de
coloração, homogeneidade de textura e superfície regular. As formas serão em chapa de
madeira compensada resinada, considerando seu reaproveitamento de 2 vezes. As barras de
aço ou as eventuais redes metálicas para armadura de concreto obedecerão à especificação
EB-3 da ABNT, serão ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT. As barras

e os fios de aço para as armaduras de concreto devem seguir as disposições da norma NBR
7480 As barras das armaduras deverão ser depositadas pela CONTRATADA em áreas
adequadas, de modo a permitir a separação das diversas partidas e dos diversos diâmetros
e tipos de aço.
3.1 Forma As formas serão de madeira compensada, resinadas para melhor acabamento das
peças e reforçadas com sarrafos e escoradas com pontaletes de madeira, devendo obedecer
rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com rigor o nivelamento e
locação. Não podem ter erro de colocação maior que cinco milímetros. Sua estanqueidade,
horizontalidade e verticalidade serão verificadas rigorosamente durante a execução e mais,
antes do lançamento do concreto. Os pregos do lado do concreto serão rebatidos e
calafetados. No momento da concretagem, as superfícies das fôrmas deverão estar livres de
incrustações e outros materiais estranhos e serão convenientemente lubrificadas, de modo a
evitar a aderência ao concreto e a ocorrência de manchas do mesmo. Para fôrmas de
madeira, usar-se-á óleo mineral convenientemente combinado com aditivos. As fôrmas
deverão ser retiradas somente quando, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma
total segurança da estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-1 da
ABNT.
3.2 Armaduras Ca-50 e CA-60 para Superestrutura, Incluindo Arranques. O aço a ser
empregado será CA-50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto
estrutural. As barras da armadura de aço do tipo CA-50 e CA60 deverão ser aplicadas
rigorosamente nas posições indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural,
de modo a garantir a integridade das peças estruturais. Antes da colocação, as barras deverão
ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e de resíduos de qualquer natureza que
possam reduzir ou prejudicar a aderência do concreto. Os ferros cujos comprimentos forem
superiores a 12,00 m e as bitolas forem superiores a 10,0 mm poderão ser soldados com
solda tipo topo por caldeamento conforme NBR 6118 e 8548. As demais emendas das barras
deverão estar de acordo com a NB-1. Devem ficar solidamente nas posições, por meio de
distanciadores ou espaçadores e outras peças de sustentação de tipo aprovado, durante o
lançamento do 4 concreto. Salvo indicações em contrário dos desenhos e especificações, o
número e o espaçamento dos espaçadores deverão obedecer à norma NB-1 da ABNT. Os
cobrimentos mínimos deverão ser obedecidos rigorosamente.
3.3 Concreto Fck 30 Mpa com lançamento. O fck do concreto será no mínimo 30,0 Mpa. A
concretagem será bombeada, tomando-se cuidado com o adensamento e cura do concreto.
Deverá ser imprescindivelmente usinado com resistências que atendam ao projeto estrutural
com abatimento 10 +/- 2. Os meios de transporte deverão ser tais que fique assegurado o
mínimo tempo de transporte de modo a evitar a segregação apreciável dos agregados ou
variação na trabalhabilidade da mistura. Comunicar previamente à fiscalização o início de
qualquer concretagem. A concretagem só poderá ser efetuada após a liberação, por escrito,
da fiscalização e com a presença de seu representante. A superfície sobre a qual deverá ser
executada a concretagem será submetida a uma limpeza apurada e se for rocha, a uma
completa limpeza com água e ar comprimido. O concreto deverá ser descarregado o mais

próximo possível do local de emprego e, o método de descarga não deve causar a segregação
dos agregados. O concreto deverá ser vibrado até que se obtenha a máxima densidade
possível e que impossibilite a existência de vazios e bolhas de ar. O concreto deverá adaptarse perfeitamente a superfície das fôrmas e aderir às peças incorporadas ao concreto. Deverão
ser tomadas precauções necessárias para que não se altere a posição da armadura nas
fôrmas. A cura terá um período mínimo de sete dias. Durante a cura, o concreto será mantido
molhado. As superfícies expostas podem ser cobertas com serragem (cinco cm), lona plástica
transparente (indicada para tal fim) ou película química conforme M.05. A desmoldagem das
faces laterais ocorrerá em 3 dias, e das inferiores em 14 dias. Para as peças escoradas
recomenda-se o inicio da descarga das cunhas aos 21 dias e progressivamente até 28 dias.
Após a desforma, o concreto será inspecionado, podendo o construtor proceder a reparos em
“bicheiras”. Caso a concretagem ou parte dela não venha a ser aprovados pela
FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA procederá a sua imediata remoção reconstrução, sem
ônus para o CONTRATANTE.
5. CONTENÇÃO
A contenção na escola Perobas será executada no fundo da edificação, afim de conter o
desabamento da escola, O muro será executado em alvenaria de tijolo maciço de 14x19x29
cm. Todas as alvenarias serão assentadas sobre um lastro de concreto magro com
impermeabilizante, de 5 cm de espessura. As alturas das contenções variam de acordo com
o nível do terreno. (ver planta de locação do muro) As juntas de assentamento terão em média
uma espessura de 2,5 cm, com argamassa de traço 1:3.
6. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A
composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades

relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.

Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.

Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante
térmico.

7. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.

8. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede

caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portões e grades.
9. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm
10. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
11. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato

com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária

12. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de

queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
13. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;

Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
14. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
15. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.

Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).

Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
17. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
18. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;

- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltaico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
19. DIVERSOS

Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
20. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
21. ADMINISTRAÇÃO

Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.

FOSSA

3,18

2,15

3,65

3,74

6,31

6,03

1,95

2,72

ESCOLA PEROBRAS

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURILIO ALVES
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Maurilio Alves
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. INFRAESTRUTURA
As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 e CA 60 de
acordo com o projeto estrutural específico. As vigas de amarração (baldrames) serão em
concreto armado “in loco” obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.
O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, bem como, os seus recobrimentos.
2.1 Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m.
Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno,
exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em bota fora, com
remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.

2.2 Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo
em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície
firme para receber o lastro de brita.
2.3 Reaterro Apiloado de Vala. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente
limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer
tipo de entulho. O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de
preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos
vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro,
em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com
maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”. Havendo sobra de terra, consultar a
fiscalização sobre o destino da terra.
2.4 Lastro de Concreto Magro e=5cm.
Execução de lastro de concreto magro no fundo das valas, devidamente nivelado, com
espessura de 5 cm.
2.5 Forma Maciça para Sapadas e Baldrames.
As formas das fundações serão executadas com tábuas e travadas com sarrafos a cada 0,50
metros. Deverão obedecer rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com
rigor o nivelamento e locação.
2.6 Armaduras Ca-50 para Fundações, Incluindo Arranques. O aço a ser empregado será CA50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural.
2.7 Armaduras Ca-60 para Fundações O aço para execução dos estribos e armaduras de
compressão será CA-60, sempre de acordo com o projeto estrutural. 3
2.8 Concreto Fck25mpa com lançamento, para Fundações. O fck do concreto será no mínimo
30,0 Mpa. A concretagem será bombeada através de bomba estacionária, tomando-se
cuidado com o adensamento e cura do concreto.
4. SUPERESTRUTURA
As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 e CA 60 de
acordo com o projeto estrutural específico. As vigas de amarração (baldrames) serão em
concreto armado “in loco” obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.
O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução
de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, bem como, os seus recobrimentos.
2.1 Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,50m.

Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno,
exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em bota fora, com
remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.
2.2 Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo
em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície
firme para receber o lastro de brita.
2.3 Reaterro Apiloado de Vala. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente
limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer
tipo de entulho. O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de
preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos
vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro,
em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com
maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”. Havendo sobra de terra, consultar a
fiscalização sobre o destino da terra.
2.4 Lastro de Concreto Magro e=5cm.
Execução de lastro de concreto magro no fundo das valas, devidamente nivelado, com
espessura de 5 cm.
2.5 Forma Maciça para Sapadas e Baldrames.
As formas das fundações serão executadas com tábuas e travadas com sarrafos a cada 0,50
metros. Deverão obedecer rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com
rigor o nivelamento e locação.
2.6 Armaduras Ca-50 para Fundações, Incluindo Arranques. O aço a ser empregado será CA50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto estrutural.
2.7 Armaduras Ca-60 para Fundações O aço para execução dos estribos e armaduras de
compressão será CA-60, sempre de acordo com o projeto estrutural. 3
2.8 Concreto Fck25mpa com lançamento, para Fundações. O fck do concreto será no mínimo
30,0 Mpa. A concretagem será bombeada através de bomba estacionária, tomando-se
cuidado com o adensamento e cura do concreto.

As vigas e pilares serão em concreto armado “in loco” e lajes serão pré-moldadas. As
resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes
em projeto, neste caso com o mínimo de 30 Mpa. As vigas deverão ter uniformidade de
coloração, homogeneidade de textura e superfície regular. As formas serão em chapa de
madeira compensada resinada, considerando seu reaproveitamento de 2 vezes. As barras de
aço ou as eventuais redes metálicas para armadura de concreto obedecerão à especificação
EB-3 da ABNT, serão ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT. As barras

e os fios de aço para as armaduras de concreto devem seguir as disposições da norma NBR
7480 As barras das armaduras deverão ser depositadas pela CONTRATADA em áreas
adequadas, de modo a permitir a separação das diversas partidas e dos diversos diâmetros
e tipos de aço.
3.1 Forma As formas serão de madeira compensada, resinadas para melhor acabamento das
peças e reforçadas com sarrafos e escoradas com pontaletes de madeira, devendo obedecer
rigorosamente as dimensões do projeto estrutural, verificando com rigor o nivelamento e
locação. Não podem ter erro de colocação maior que cinco milímetros. Sua estanqueidade,
horizontalidade e verticalidade serão verificadas rigorosamente durante a execução e mais,
antes do lançamento do concreto. Os pregos do lado do concreto serão rebatidos e
calafetados. No momento da concretagem, as superfícies das fôrmas deverão estar livres de
incrustações e outros materiais estranhos e serão convenientemente lubrificadas, de modo a
evitar a aderência ao concreto e a ocorrência de manchas do mesmo. Para fôrmas de
madeira, usar-se-á óleo mineral convenientemente combinado com aditivos. As fôrmas
deverão ser retiradas somente quando, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma
total segurança da estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-1 da
ABNT.
3.2 Armaduras Ca-50 e CA-60 para Superestrutura, Incluindo Arranques. O aço a ser
empregado será CA-50 para as armaduras de tração, nas bitolas estabelecidas pelo projeto
estrutural. As barras da armadura de aço do tipo CA-50 e CA60 deverão ser aplicadas
rigorosamente nas posições indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural,
de modo a garantir a integridade das peças estruturais. Antes da colocação, as barras deverão
ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e de resíduos de qualquer natureza que
possam reduzir ou prejudicar a aderência do concreto. Os ferros cujos comprimentos forem
superiores a 12,00 m e as bitolas forem superiores a 10,0 mm poderão ser soldados com
solda tipo topo por caldeamento conforme NBR 6118 e 8548. As demais emendas das barras
deverão estar de acordo com a NB-1. Devem ficar solidamente nas posições, por meio de
distanciadores ou espaçadores e outras peças de sustentação de tipo aprovado, durante o
lançamento do 4 concreto. Salvo indicações em contrário dos desenhos e especificações, o
número e o espaçamento dos espaçadores deverão obedecer à norma NB-1 da ABNT. Os
cobrimentos mínimos deverão ser obedecidos rigorosamente.
3.3 Concreto Fck 30 Mpa com lançamento. O fck do concreto será no mínimo 30,0 Mpa. A
concretagem será bombeada, tomando-se cuidado com o adensamento e cura do concreto.
Deverá ser imprescindivelmente usinado com resistências que atendam ao projeto estrutural
com abatimento 10 +/- 2. Os meios de transporte deverão ser tais que fique assegurado o
mínimo tempo de transporte de modo a evitar a segregação apreciável dos agregados ou
variação na trabalhabilidade da mistura. Comunicar previamente à fiscalização o início de
qualquer concretagem. A concretagem só poderá ser efetuada após a liberação, por escrito,
da fiscalização e com a presença de seu representante. A superfície sobre a qual deverá ser
executada a concretagem será submetida a uma limpeza apurada e se for rocha, a uma
completa limpeza com água e ar comprimido. O concreto deverá ser descarregado o mais

próximo possível do local de emprego e, o método de descarga não deve causar a segregação
dos agregados. O concreto deverá ser vibrado até que se obtenha a máxima densidade
possível e que impossibilite a existência de vazios e bolhas de ar. O concreto deverá adaptarse perfeitamente a superfície das fôrmas e aderir às peças incorporadas ao concreto. Deverão
ser tomadas precauções necessárias para que não se altere a posição da armadura nas
fôrmas. A cura terá um período mínimo de sete dias. Durante a cura, o concreto será mantido
molhado. As superfícies expostas podem ser cobertas com serragem (cinco cm), lona plástica
transparente (indicada para tal fim) ou película química conforme M.05. A desmoldagem das
faces laterais ocorrerá em 3 dias, e das inferiores em 14 dias. Para as peças escoradas
recomenda-se o inicio da descarga das cunhas aos 21 dias e progressivamente até 28 dias.
Após a desforma, o concreto será inspecionado, podendo o construtor proceder a reparos em
“bicheiras”. Caso a concretagem ou parte dela não venha a ser aprovados pela
FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA procederá a sua imediata remoção reconstrução, sem
ônus para o CONTRATANTE.
5. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão
substituídas de acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A
composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.

Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.

Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.

Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante
térmico.
6. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.

Emboço e Massa única

O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes

As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
7. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a

superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portôes e grades.
8. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm
9. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70, 0,80 e 0,90 x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.

Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.
Portões
10. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.
11. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.

Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.

12. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
13. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.

Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
15. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).

Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.

Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
16. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também

conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
17. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.

Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
18. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
19. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para

qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.

Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônico s.
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ESCOLA MAURILIO A. DE ALMEIDA

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL GAZINELLI
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Raul Gazinelli
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão
substituídas de acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante
térmico.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,

gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio

O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,

assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,

oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária

9. QUADRA
Na reforma da quadra foi considerado o emassamento do massa acrilica em toda superfice
do piso , o pilimento do mesmo e repintura segundo projeto respectivo, srá adicionado rede
de nylon em sua cobertura , será instalado ao redor da quadra alambrado com tela de arame
galvanizado fio 12 # 2", fixado em quadros de tubos de aço galvanizado d = 2", com h =
4,00 m, sobre o muro de 2,00m de altura.
10. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe

o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.

Reaproveitamento de água da chuva

Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de
10.000 l de água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação
indicada no projeto , á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este
contará com uma bomba submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez
exercerá o seu papel e conduzirá a água para um reservatório de fibra , este reservatório
contará com uma bóia automática .
11. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;

Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
12. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
13. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).

Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
15. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado

A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.

16. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltaicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.

O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
17. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
18. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
19. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THEONES SOARES FONSECA
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Theones Soares Fonseca
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as

terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.

Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.

4. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.

Emboço e Massa única

O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes

As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola

ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

execução de passeio

Contrapiso

Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.

O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. QUADRA
Na reforma da quadra foi considerado o emassamento do massa acrilica em toda superfice
do piso , o pilimento do mesmo e repintura segundo projeto respectivo, será adicionado rede
de nylon em sua cobertura , será instalado ao redor da quadra alambrado com tela de arame
galvanizado fio 12 # 2", fixado em quadros de tubos de aço galvanizado d = 2", com h =
4,00 m, sobre o muro de 2,00m de altura.
10. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de

queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto

AS calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.

Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de
10.000 l de água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação
indicada no projeto , á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este
contará com uma bomba submersa
11. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
12. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

13. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.

Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
15. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.

Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.

16. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia

produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
17. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
18. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
19. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Maria da Penha
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão
substituídas de acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.
Telhamento com telha ondulada de Fibrocimento
Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser substituído
por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m;
2,13m), desde que o insumo esteja em m²; Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X
250mm, para fixação em madeira. Esse insumo pode ser substituído por gancho chato em
ferro galvanizado, comprimento 110mm, seção 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm). No caso das telhas
serem fixadas em perfis metálicos, deverá ser utilizado o gancho com rosca Ø 8mm;
Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica;
Considerou-se inclinação do telhado de 10%;
Considerou-se recobrimento lateral de ¼ de onda para cálculo de consumo de materiais;
Execução:
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários,
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas,
a terças ou ganchos vinculados à estrutura;

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas)
e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas
opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento);
Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de
quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte,
considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento
transversal especificado (14cm, 20cm etc);
Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade
livre da telha; Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura
(ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto
e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos
com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;
Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos
tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas.
Informações Complementares: O insumo telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x
1,10m (sem amianto), código SINAPI 7194, pode ser substituído por um dos seguintes
insumos, mantendo os coeficientes da composição: telha de fibrocimento ondulada e = 8 mm,
de 3,66 x 1,10 m (sem amianto), código SINAPI 7198; telha de fibrocimento ondulada e = 4
mm, de 2,44 x 0,50 m (sem amianto), código SINAPI 7213.

Estrutura de madeira para telha de fibrocimento

A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão
substituídas de acordo com quantitativo previsto.

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A

composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.

Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante
térmico.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os

revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portões e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
execução de passeio
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.

8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.

A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.

Reaproveitamento de água da chuva

Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de
10.000 l de água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação
indicada no projeto , á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este
contará com uma bomba submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez
exercerá o seu papel e conduzirá a água para um reservatório de fibra , este reservatório
contará com uma bóia automática

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de

pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO

Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos

fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um

circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de

prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.

Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Este memorial, constitui referência para a instalação de ar condicionados e instalação de uma
usina de energia solar da Escola Municipal Centro educacional
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.

2. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.

O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
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REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DAVID
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Luiz David
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as

terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.

Instalação de Chapa de policarbonato.

O policarbonato é um material sintético, possui transparência que chega a 89%, alta
durabilidade e tem uma forte resistência a impactos.
É considerado um termoplástico, material plástico que amolece ao ser colocado em alta
temperatura e endurece quando resfriado.
Mais resistente e leve que o vidro e o acrílico, as coberturas de policarbonato são uma
excelente opção para ambientes externos e internos que necessitam de iluminação natural e
ao mesmo tempo de resistência a impactos.
Foi considerado na concepção do projeto um estrutura de cobertura de chapa de
policarbonato na espessura de 10mm apoiado sobre perfis de metalon 15x15.

Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
4. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.

Emboço e Massa única

O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes

As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portões e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço

quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

execução de passeio

Contrapiso

Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São

indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato

com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com

alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,

para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.

Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
13. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira

qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.

Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.

Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado

A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia

elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.

Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.

Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.

Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.

Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.

Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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FOSSA

RESERVATÓRIO D'ÁGUA

PLANTA BAIXA - LUIZ DAVID

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA REGULO
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Escola Municipal Ana Regulo
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica

A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão
substituídas de acordo com quantitativo previsto.

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita

pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.

Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente

o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.

Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante
térmico.
4. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.

Emboço e Massa única

O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes

As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão
assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão

executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portões e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No
seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII

de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos. Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes, aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares

(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as
alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem
é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.

Reaproveitamento de água da chuva

Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de
10.000 l de água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação
indicada no projeto , á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este
contará com uma bomba submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez
exercerá o seu papel e conduzirá a água para um reservatório de fibra , este reservatório
contará com uma bóia automática .
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;

Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.

Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras
deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).

Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá

ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.

Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL HERMELINO FIDELIS
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência à REFORMA DA ESCOLA HERMELINO
FIDELIS.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT
e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi previsto o serviço de transporte deste
material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
As divisórias de granito serão instaladas nos banheiros conforme projeto.
3. COBERTURA
Estrutura de aço para telha metálica
A estrtura metálica do telhado será revisada e as peças que apesentarem degradação serão
substituidas de acordo com quantitativo previso , esta estrutura será executada com terças de perfis
metálicos Tipo U Enrijecido 120x40x17x2,25mm, devidamente apoiados e fixados nas tesouras
metálicas.
Telhamento com telha de aço/alumínio.
As telhas de alumínio serão substituídas de acordo a necessidade e quantitativo previsto em planilha
orçamentaria, as telhas de alumínio “Ondulada” 0.5mm,sendo a largura padrão de 1072mm e
dimensões de comprimento de acordo necessidade da edificação.
Nesta etapa também está previsto a lavagem das telhas que serão reaproveitas , pintura tanto da
estrutura quanto das telhas com material especifico (tinta alquidica de acabamento esmalte sintético)
Telhamento com telha cerâmica
Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter

o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.
Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou

empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha
de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm

Contrapiso

Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.

Para fazer o polimento do granilite, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em
seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha
cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um
rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do
polimento.
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,

largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro

maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.

Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto
, á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba
submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a
água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática .

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.

Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.

Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".

Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.

Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.

Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.

Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.

Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.

Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.

Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado

A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor

- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.

Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição. Trabalha
em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.

Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança do
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar
locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.

Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.

Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.

Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BOA SORTE
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência à REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA
SORTE.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT
e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi previsto o serviço de transporte deste
material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
3. COBERTURA

Estrutura de madeira para telha cerâmica

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio
entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada
sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das
peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo
distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando
os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem
cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada
projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das terças em
contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas (quinas)
ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas opostas do
telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter o
alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo
arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação
da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
4. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.

Emboço e Massa única

O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e

desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes

As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha
de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência

ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro

maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.

Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.

Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
13. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.

Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.

Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.

Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".

Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.

Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.

Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.

Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 12000 btu/h, 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.

Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.

Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.

Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado

A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez

são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.

O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.

17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição. Trabalha
em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança do
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar
locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência à REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO.
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da ABNT
e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi previsto o serviço de transporte deste
material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das
armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio
entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada
sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das
peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância
entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando
os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem
cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada
projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.

Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.

Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
4. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.

Emboço e Massa única

O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita

homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes

As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.
6. PISO

Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha
de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm

Contrapiso

Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.

Para fazer o polimento do granilite, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em
seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha

cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um
rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do
polimento.
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos

cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões

inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas

serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de alimentação de
lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões
rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate será flexível em inox de 1/2 x 30
cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;

Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.

Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.

Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".

Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.

Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.

Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.

Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.

Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.

Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.

Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.

Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado

A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.

O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.

Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.

Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição. Trabalha
em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.

Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança do
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar
locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.

Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.

Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO

ESCOLA MUNICIPAL DEOLIZANO
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Este memorial, constitui referência para a instalação de instalação de uma usina de energia
solar da Escola Municipal Deolizano
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem

dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

REFORMA DA CRECHE EMÍLIA SULZ
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas,
corredores, portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência para a
reforma da Creche Emília Sulz
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as
Normas da ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços,
objetos deste Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente
na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada
em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas
laterais à rua. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm,
com altura livre de 2,50m). A medição deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas
de aluzinco nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra:
A empresa contratada deverá fornecer.
Será executado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos
serviços preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria
,demolição de revestimento de parede e piso, portas e janelas, devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.
2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm
no osso assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições
especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes,
dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para

absorver os esforços além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A
espessura indicada neste item refere-se à alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas
aos serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para
a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e
horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As
juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração
dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos
estruturais presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição
de cargas e tensões em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra
verga fica na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e
serão apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim
distribuindo corretamente as cargas.
3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira
de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço;
A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas
de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de
apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar as terças conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as

terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça
de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações
Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades
relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as
peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica

Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.
Toda a cobertura da edificação será em telha cerâmica esmaltada cor cerâmica. As faces das
terças em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas
em arestas (quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a
cumeeira. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira
como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas;
usar tábuas apoiadas em três terças. Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para
evitar deslizamento. As terças devem ser paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do
esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral
com o corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas são montadas
normalmente.

Instalação de Chapa de policarbonato.

O policarbonato é um material sintético, possui transparência que chega a 89%, alta
durabilidade e tem uma forte resistência a impactos.
É considerado um termoplástico, material plástico que amolece ao ser colocado em alta
temperatura e endurece quando resfriado.
Mais resistente e leve que o vidro e o acrílico, as coberturas de policarbonato são uma
excelente opção para ambientes externos e internos que necessitam de iluminação natural e
ao mesmo tempo de resistência a impactos.
Foi considerado na concepção do projeto um estrutura de cobertura de chapa de
policarbonato na espessura de 10mm apoiado sobre perfis de metalon 15x15.

Forro de fibra mineral

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém
areia, vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e
pintadas com duas camadas de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem
solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir
também a reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente
o estilo arquitetônico do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita
a propagação da chama e desenvolvimento de fumaça tóxica.
4. REVESTIMENTO
Chapisco

Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter
chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.

Emboço e Massa única

O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento
esponjado para recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e
desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não
sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. Os
revestimentos de argamassa deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas
aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas será feita
com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de
paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. O
revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes

As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de
33x45cm, nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo
pastilhas com placas de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão

assentados com juntas a prumo. Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com
argamassa pronta de fabricante idôneo. Depois de terminada a pega da argamassa será
verificada a perfeita colocação das peças, percutindo-as e fazendo a substituição das peças
que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura na cor cinza claro; as juntas
não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em cerâmica serão
executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o projeto.
As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola
ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos
das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará
com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita
aderência das peças ao substrato.
5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica
para ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos,
conferindo-lhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e
buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa,
no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede
caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para
paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de
uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a
superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem
completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura
com tinta alquidica para portôes e grades.
6. PISO
Revestimento cerâmico para piso

Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEIIV. Modelo de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência
conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos,
pastilhas e outros materiais, serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço
quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que
apresentarem defeitos de superfície, discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão
armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No

seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi
considerado no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII
de boa procedência para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar
pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.

Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de
FCK 25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura
de 8 cm

Contrapiso

Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6,
Fck = 18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O
contrapiso será executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superfície especificada em projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado,
nivelado e executadas todas as canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas
contarão com impermeabilização com produto semiflexivel.
7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito

A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser
executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser
permitida a execução dos serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva

das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais
empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. São
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de regularização: caminhão
pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água, motoniveladora e rolo
compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda vegetação e
material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros e
adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação
geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem,
compactação e acabamento.

Aterro mecanizado

Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota
necessária para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.

Execução de piso intertravado

O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima
de 5 cm. O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras
de ferro de seção quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua
de alumínio ou rodo de alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio
fio da rua a ser calçada, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados,
com espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos
devem ser assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível
do local de assentamento. Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de
intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo
o piso assentado espalhando pó de pedra sobre toda a superfície. Essa pó de pedra irá
penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro. Com o pano intertravado,
assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa vibratória. Bata todo o
piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e
outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com
uma cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.

Meio Fio

Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto préfabricado, com as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13
cm (base superior) x 30 cm (altura)

plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos
todos os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra:
afofamento, nivelamento e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em
seguida deverá ser realizado o plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas
no projeto de arquitetura, sendo que a formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão
adicionado conforme projeto bancos de concreto conforme especificações.
8. ESQUADRIAS
Portas

Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do
engradamento, assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com
acabamento em laminado melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.
Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em
seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os
detalhes específicos do projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já
deverão estar engradadas com sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido,
bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas
técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Segurança
(EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca,
antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2
½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na
altura, de acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de
revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim,
com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as

alvenarias deverão ser pintadas com piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua
de laminado melamínico texturizado fosco, largura da porta, nas duas faces e fitamento em
ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência ou similar do laminado: Maple Marfim
M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão 5x3cm. As aduelas e alisares
terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.

Janela de Aço com Vidro

Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que
vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro
será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura,
oxidação, poeira e outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior
deverá ser estanque à água e ao vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de
quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A
chapa de vidro deverá ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá
ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com
uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a
garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O
vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil
e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações
- vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de
vidro. Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato
com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa
provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões
respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de
corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A
montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e,
após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua
presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas
sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do
rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter
espessura mínima de 6 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que
sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

Portões

Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro
maciço 1” com reforço de chapa de chapa de aço n°18 incluindo portinhola
30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha orçamentária
9. AGUA PLUVIAL
Drenagem telhado

As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que
estas caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a
edificação é alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais
destinadas a recolher águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a
parte inferior do edifício, então foram dimensionados condutores verticais com diâmetro
nominal de 100 mm e que foram colocadas internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89
os condutores horizontais são canais ou tubulações horizontais destinadas a recolher e
conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Então foram
dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 100 mm.
A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e
calhas serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com
alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas
convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de
queda, deverá ser previsto a instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou
similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

Calhas de concreto

As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa
de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas
sobre lastro de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas
receberão uma grelha de ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem

é coletar a aguá proveniente da cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe
o sistema de reaproveitamento da agua da chuva , esta caixa tem por objetivo a separação
dos materias sólidos flutuantes.
10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm para os joelhos, tê e união, e nas saídas de
alimentação de lavatórios e filtros serão colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças.
Estes terão conexões rosqueadas em metal maleável, tipo conexões reforçadas. O engate
será flexível em inox de 1/2 x 30 cm.
Os registros de gaveta serão de latão com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de
PVC rígido, tipo soldável.

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias
de água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão
interna.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre
os filetes, recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares,
para juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não
desmontáveis. As conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da
pressão não estabelece a soldagem.
11. INSTALAÇÕES SANITARIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a
norma EB-608 da ABNT.

As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos
sifonados serão de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo
de 100 mm. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica.
O sifão será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As
buchas de redução serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e
de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento. Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para
se evitar a entrada de detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se
evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes
coletoras. Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela
FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários
deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente
montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção,
bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.
12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores
de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira
qualidade e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As
bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de
utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão
ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará
também sanitários para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado
anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas
conforme as recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm
com metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais
(PNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros
serão formados por um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira
qualidade. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.
As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE)
serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras

deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras
deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de
pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma
NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da
válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia
sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm
do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com
fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais
de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica
tipo dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Divisórias: as cabines sanitárias serão divididas utilizando granito cinza polido.
Será instalado bebedouro industrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as
três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente,
respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA
com corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força
do tipo universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram
previstos circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas
de força 2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias
de sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W
14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com
capacidade de refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no
ambiente a ser climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao
ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica
considerando o período de verão como condição externa de climatização, com controle de
temperatura, pureza e fluxo de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura
máxima de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável
pelo retorno do ar) e parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas
para perfeito funcionamento. Todas as interligações desta evaporadora deverão ser
realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes
metálicos em local adequado
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através
de tubos de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido,
com diâmetros nominais adequados.
15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um
circuito trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16
mm2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em
380 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes
elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica

- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por
alinhamentos de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos
fotovoltáicos, que por sua vez são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células
fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte primária de energia, transformando a energia luminosa
em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos são montados sobre a estrutura metálica,
denominado como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre o telhado
localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos diversos conjuntos
de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão e também
conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua
(C.C) em corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra
sobrecorrentes e surtos de tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A
saída do QD.Vca interliga-se ao barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do
projeto de instalações elétricas) ao qual fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia
elétrica produzida é consumida pelo local da instalação ou injetada na rede elétrica por meio
do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso a demanda seja inferior a energia
produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema fotovoltáico, é
proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia gerada
pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na
rede de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em
corrente alternada. Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de
“stand by”, com o objetivo de minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam
a tensão e a frequência da rede, entrando em operação somente quando os valores estão
dentro da faixa de regime normal de operação. O conjunto de proteções de conexão dos
inversores não permite que funcione de forma ilhada, ou seja, em caso de falha da rede
elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino,
possuir robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser
testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor
das certificações de qualidade TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS
OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico deverá apresentar elevada eficiência e
classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra defeitos de fabricação deverá
ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima deverá ser de
91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).
16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras
+ mastro de bandeira), localizada no pátio frontal.

Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas
da NBR 13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão
ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com
autonomia mínima de uma hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após
a falta de energia elétrica da concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for
restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente ao equipamento. Haverá um
circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs da
subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias
também serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada
tipo de dejetos.
17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em
condições de imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros,
revestimentos, etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a
obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente
limpos, tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas
do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos
de materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento
provisório da mesma.
18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá
estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários.

Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens
de estoque. Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.

Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de
prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores
de riscos de acidentes.

Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro
civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para
qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato
sempre quando for necessário.

Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na
guarda do patrimônio sem a utilização de arma de fogo.

Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na
medição dos instrumentos eletroeletrônicos.
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PLANTA BAIXA - CRECHE EMÍLIA SULZ

REFORMA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
Esta Obra será executada de acordo com a NBR – 9050 / 94 no que diz respeito a rampas, corredores,
portas, banheiros e sinalização em braile, necessária à acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência visual, auditiva e motora. Este memorial, constitui referência a REFORMA DA CRECHE
PEQUENO PRINCIPE
Todos os serviços serão executados em conformidade com este memorial, observadas as Normas da
ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes dos materiais utilizados.
Deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços, objetos deste
Memorial, registrada no CREA – BA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As
placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra,
respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de
aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. Terá dois
suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). A medição
deste serviço será por m² aplicada na pista.
Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aluzinco
nº28 fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,00m. Placa da obra: A empresa contratada
deverá fornecer.
Será excutado canteiro de obras a fim de atender as demandas da obra de reforma , nos serviços
preliminares também estão previstos os serviços de demolição de alvenaria ,demolição de revestimento
de parede e piso , remoção de forro em PVC, portas e janelas, foi considerado nesta etapa a remoção
de tramas metálicas, e telhas de fibrocimento , para todo este serviço , devido o entulho gerado foi
previsto o serviço de transporte deste material com caminhão basculante.

2. ALVENARIA E FECHAMENTO
Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 9x14x19cm com espessura de 10cm no osso
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).
Deverá ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no
projeto executivo. A alvenaria deverá absorver os esforços, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforços além das

armaduras com finalidade construtiva ou de amarração. A espessura indicada neste item refere-se à
alvenaria sem revestimento.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos
serviços. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida,
fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a
construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da
fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado.
As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm. As juntas
verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Foi considerado no orçamento o serviço de vergas e contravergas que são elementos estruturais
presentes na alvenaria que funcionam como pequenas vigas para a distribuição de cargas e tensões
em vãos como portas e janelas.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra verga fica
na parte de baixo de Janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril.
Tanto as vergas quanto as contra vergas deverá ter um comprimento maior que a abertura e serão
apoiadas dos dois lados na alvenaria de no mínimo 30 cm de cada lado do apoio, assim distribuindo
corretamente as cargas.
As divisórias de granito serão instaladas nos banheiros conforme projeto.

3. COBERTURA
Estrutura de madeira para telha cerâmica
A estrutura do telhado será revisada e as peças que apresentarem degradação serão substituídas de
acordo com quantitativo previsto.
Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região. Características: Peça de madeira de lei não
aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm; Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários envolvidos diretamente com o serviço; A composição é válida para tramas
de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento
entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo
entre as terças; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a
45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado

ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não
abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será
capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.
Telhamento com telha cerâmica
Toda a cobertura da edificação será em Telha cerâmica Capa-Canal tipo Colonial.. As faces das terças
em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano. Não apoiar as telhas em arestas
(quinas) ou faces arredondadas. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Águas
opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito para manter
o alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Em telhados muito inclinados, amarrar as tábuas para evitar deslizamento. As terças devem ser
paralelas entre si. Caso a construção esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha
perpendicularmente às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. As demais telhas são montadas normalmente.
Forro de fibra mineral
O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a partir de uma mistura que contém areia,
vidro reciclado e lã de rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu acabamento é
constante em todas as placas, cobertas com prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas
de tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem solventes.
Proporciona melhor redução de ruídos e absorção de sons indesejáveis, além de reduzir também a
reflexão de luz e ser capaz de melhorar os espaços sem comprometer diretamente o estilo arquitetônico
do local. É também um forro que atende os padrões anti-incêndio e evita a propagação da chama e
desenvolvimento de fumaça tóxica.
Na cobertura será executado a instalação da manta de alumínio que servirá como isolante térmico.

4. REVESTIMENTO
Chapisco
Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco de
aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 0,5 mm.
Emboço e Massa única
O revestimento das paredes será com emboço usando argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura, sem peneirar e com acabamento esponjado para
recebimento do revestimento cerâmico. Os emboços serão regularizados e desempenados com régua
e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e
desigualdade de alinhamento das superfícies. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar
superfícies perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas será feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita
homogeneidade. As superfícies de paredes serão limpas e abundantemente molhadas antes do início
dos revestimentos. O revestimento só será iniciado após embutidas todas as canalizações que sob eles
passarem.

Revestimento Cerâmico para paredes
As paredes especificadas recebem, mediante emboço, azulejo na cor branca, dimensão de 33x45cm,
nas fachadas e corredores externos será utilizado revestimemnto cerâmico tipo pastilhas com placas
de 30 x 30 e pastilhas 5x5 com cores conforme projeto básico,serão assentados com juntas a prumo.
Todas as peças cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta de fabricante idôneo.
Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita colocação das peças, percutindoas e fazendo a substituição das peças que denotarem pouca aderência. Executar o rejunte após a cura
na cor cinza claro; as juntas não devem exceder 2,5 mm de largura. Os revestimentos de parede em
cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço esmerado e durável, de acordo com o
projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à qualidade, calibragem, desempeno e coloração,
sendo descartadas as peças que demonstrarem defeito de superfície, discrepância de bitola ou
empeno. As cerâmicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações
não deverão apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de
boa qualidade, certificando-se, após a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.

5. PINTURA
Foi considerado emassamento com massa PVA para ambientes internos e massa acrilica para
ambientes externos , as paredes serão lixadas para recebimento de pintura
Execução de serviços de pintura, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindolhes um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação
da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve
ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve
aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma
demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo
selador, a fim de uniformizá-las. Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre
a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira
demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
Foi considerada nesta etapa a pintura com verniza de todas as portas e madeira e pintura com tinta
alquidica para portôes e grades.

6. PISO
Revestimento cerâmico para piso
Assentamento de piso em cerâmica, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, PEI-IV. Modelo
de referência ou equivalente técnico. Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e
deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais,
serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepância de
bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha

de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do piso existente , foi considerado
no projeto em questão a aplicação de piso sobre piso . Utilizar argamassa ACIII de boa procedência
para a execução do serviço, gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e
alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada
sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverão ser cuidadosamente encostadas
entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra.
Execução de passeio
O Passeio será executado nos locais indicados em projeto , será executado com concreto de FCK
25MPA, armado com tela de aço 15x15 com 5mm de bitola, impermeabilizado com altura de 8 cm
Contrapiso
Será fornecido e executado, um lastro de concreto não estrutural/ contrapiso, com traço 1:3:6, Fck =
18Mpa (utilizando Sika-1, Vedacit ou equivalente), com espessura de 5,0cm. O contrapiso será
executado sem solução de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada em
projeto depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado e executadas todas as
canalizações previstas sob o piso, as áreas molhadas contarão com impermeabilização com produto
semiflexivel.
Para fazer o polimento do granilite, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida,
iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco
puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para
movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
A regularização do subleito
A regularização do subleito do solo é uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas . A regularização deve ser executada prévia e
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos
serviços objeto desta planilha em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que
possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser
preferencialmente os do próprio. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução
de regularização: caminhão pipa com capacidade de 10000 litros para transporte de água,
motoniveladora e rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos.Deverão ser removidos toda
vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua. Após a execução de cortes,aterros
e adição do material necessário para atingir o greide da rua, deve-se proceder a escarifação geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento, secagem, compactação e
acabamento.

Aterro mecanizado
Conforme projeto será executado aterro na área a ser pavimentada a fim de se atingir cota necessária
para execução do intertravado , o aterro será executado com solo de 1° categoria.
Execução de piso intertravado
O piso intertravado deverá ser assentado sobre um colchão de areia com espessura mínima de 5 cm.
O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro ¾” ou barras de ferro de seção
quadrada. Após realizar as mestras, deverá sarrafear a areia com a régua de alumínio ou rodo de
alumínio. Alinjhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, para que
as peças de intertravado fiquem perpendiculares
(90º) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o
alinhamento. Ao longo do alinhamento definido, assente os blocos intertravados sextavados, com
espessura de 8 cm, definindo a mestra. Após isso, deve-se retirar a linha. Os blocos devem ser
assentados da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao
meio-fio para fazer depois. Descarregue os blocos o mais próximo possível do local de assentamento.
Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais
próximo do local de assentamento. Deverá salgar todo o piso assentado espalhando pó de pedra sobre
toda a superfície. Essa pó de pedra irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloco e outro.
Com o pano intertravado, assentado e salgado, ele deve ser compactado. Deve-se utilizar placa
vibratória. Bata todo o piso para que ele termine de assentar entre o colchão de areia e as juntas entre
um bloco e outro. Após assentar um pano grande de intertravado, é necessário fazer os arremates dos
cantos. Risque os blocos para que eles se encaixem nos cantos, em seguida, corte-os com uma
cortadora de piso. São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.
Meio Fio
Deverão ser fornecidas e assentadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, com
as seguintes dimensões 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13 cm (base superior) x 30 cm
(altura)
Plantio de grama
Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os
entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento
e adubação, com adição ao solo de calcário e cama de frango; em seguida deverá ser realizado o
plantio das mudas deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais., serão adicionado conforme projeto bancos de concreto
conforme especificações.

8. ESQUADRIAS
Portas
Instalação de porta de madeira maciça de lei , 0,70 e 0,80x 2,10, com execução do engradamento,
assentamento de aduelas, colocação do alizar e folha da porta com acabamento em laminado
melamínico, inclusive fechadura e ferragens Papaiz, cromadas.

Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida,
verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do
projeto. Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com
sarrafos, seladas e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter
as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Segurança (EPI).
O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. As peças serão furadas, com broca, antes da
montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os
travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11.
O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de
acordo com o nível do piso fornecido. A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo
posicionada no vão com cunhas de madeira. Serão em madeira Angelim, com a mesma largura das
paredes, espessura de 3 cm. As superfícies em contato com as alvenarias deverão ser pintadas com
piche extra. Deverão ser revestidas em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco,
largura da porta, nas duas faces e fitamento em ABS de mesma cor nos topos. Modelo de referência
ou similar do laminado: Maple Marfim M476, Fab. Fórmica. Os alisares serão em angelim na dimensão
5x3cm. As aduelas e alisares terão acabamento natural, e receberão verniz com acabamento brilhante.
Janela de Aço com Vidro
Colocação de vidro temperado até 8mm nas esquadrias em alumínio de correr. O caixilho que vai
receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada
com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao
vento.
A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e
deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A chapa de vidro deverá
ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as
folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm,
deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões
inaceitáveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706
- Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto,
execução e aplicações - vidros na construção civil.
Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações.
As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que
possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada
por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de
modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob
pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda
e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 6 mm.
Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o
vidro e o material do rebaixo.
Portões
Será instalado portão de ferro em barra chata 1 ½” x ¼” e ferro maciço 1” com reforço de chapa de
chapa de aço n°18 incluindo portinhola 30x30cm conforme quantitativo informado em projeto e planilha
orçamentária.

9. ÁGUA PLUVIAL
Drenagem telhado
As calhas são dispositivas que captam as águas diretamente dos telhados impedindo que estas
caíssem livremente causando danos as áreas circunvizinhas, principalmente quando a edificação é
alta. Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais são tubulações verticais destinadas a recolher
águas de calhas, coberturas, terraços e similares e conduzi-las até a parte inferior do edifício, então
foram dimensionados condutores verticais com diâmetro nominal de 100 mm e que foram colocadas
internamente no edifício.Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais são canais ou tubulações
horizontais destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos
legais. Então foram dimensionados 11 condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de
100 mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por joelho de 90°, com
caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.Rufos, pingadeiras e calhas
serão em chapa galvanizada, serão colocadas em locais onde tiver contato com alvenarias ou concreto.
As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento
totalmente as águas pluviais e se utilizar de tubo de queda, deverá ser previsto a instalação de ralo
com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na
tubulação.
Calhas de concreto
As canaletas de drenagem deverão ser executadas com alvenaria de blocos de concreto
estrutural(14x19x39), cheios, com resistência mínima de 15Mpa, assentados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c e revestidas
internamente com chapisco e reboco. As alvenarias das canaletas deverão ser executadas sobre lastro
de concreto magro na largura de 50cm e espessura de 10cm. as canaletas receberão uma grelha de
ferro fundido como acabamento , a função desse item de drenagem é coletar a aguá proveniente da
cobertura e direcionar para uma caixa de areia que compôe o sistema de reaproveitamento da agua da
chuva , esta caixa tem por objetivo a separação dos materias sólidos flutuantes.
Reaproveitamento de água da chuva
Será executado conforme ´projeto um reservatório com capacidade de armazenamento de 10.000 l de
água , com blocos estruturais preenchidos de argamassa e armados com armação indicada no projeto
, á agua da chuva será conduzida a este reservatório enterrado , este contará com uma bomba

submersa que direcionará a água para um filtro que por sua vez exercerá o seu papel e conduzirá a
água para um reservatório de fibra , este reservatório contará com uma bóia automática.

10. ÁGUA FRIA
Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.
Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão
colocados joelhos de 25 x 1/2” para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal
maleável, tipo conexões reforçadas.
Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou
flanges, conforme o caso.
Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação e
indicação do projeto hidrossanitário e acabamento em conformidade com as especificações do padrão
das torneiras do mesmo ambiente.
Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC
rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos.
Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a
um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.
A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificações que se seguem.
As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias.
Para as canalizações que serão fixadas ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos
elementos de suportes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. - serão determinados
de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.
As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para
passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da
concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos,
decorrentes de recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de
dilatações e contrações.
As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à
pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões
apropriadas. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizações serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de
buchas de madeira ou papel para tal fim.
As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, para
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.

Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação,
não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm². A duração da prova
será de 6 horas, pelo menos.
De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO,
quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
A vedação das roscas das conexões deve ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes,
recomendando a NB115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para juntas que
tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As conexões soldáveis
serão feitas da seguinte forma:
Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;
Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as rapidamente
e removendo-se o excesso com solução própria;
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão
não estabelece a soldagem.

11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e devem obedecer ao que prescreve a norma EB608 da ABNT.
As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede pública ou fossa. Os ralos sifonados serão
de PVC rígido, com grelha, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm. A instalação
será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.
Será utilizado caixa sifonada de PVC com dimensão de 100x100x50 mm com junta elástica. O sifão
será do tipo flexível em PVC. As curvas serão do tipo curta 90 graus de PVC. As buchas de redução
serão de PVC OU CPVC soldáveis e com dimensões de 42mm x 22mm e de 40mm x 32mm.
Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
Durante a execução das obras deverão ser tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de
detritos nas tubulações. Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e
pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. Antes da entrega a instalação
será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO. Todas as canalizações primárias da instalação
de esgotos sanitários deverão ser testadas antes da instalação dos aparelhos. Os aparelhos serão
cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e
remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

12. LOUÇAS E METAIS
Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo
com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, de primeira qualidade e seu
acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão
fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.
Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade e deverão ser do
modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga). Constará também sanitários
para portadores de necessidades especiais (PNE).
Todos os sanitários deverão possuir assento de PVC e em sua instalação deverá ser utilizado anel de
vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as
recomendações do fabricante.
Mictório: terá um mictório coletivo tipo calha, de aço inox, com dimensão de 48 x 120 x 20 cm com
metais.
Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
de louça sem coluna, de primeira qualidade. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por
um tampo de granito preto com cubas ovais de louça, de primeira qualidade. Os engates flexíveis
(mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de
latão cromado de primeira qualidade.
Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) serão
instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser
cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de
comprimento e na porta 60cm. Obs.: - As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de
necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por
exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de
luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta
igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.
Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento
automático para lavatórios) serão de 1/2”. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador
de bico na saída p/ limpeza, 1/2".
Porta papel higiênico: Dentro de cada cabine sanitária ou banheiro terá uma papeleira plástica tipo
dispenser para papel higiênico.
Toalheiro: será utilizado porta toalha plástico do tipo dispenser.
Saboneteira: será utilizado saboneteira plástica do tipo dispenser para sabonete líquido.
Será instalado bebedouro insdutrial de 100L de inox

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os Quadros de Distribuição serão de embutir, deverão conter barramentos de cobre para as três fases,
neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as características de corrente nominal geral do quadro.
Os disjuntores serão monopolar tipo DIN com corrente nominal de 20A e bipolar tipo NEMA com
corrente nominal de 10 a 50A.
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo
universal 2P+T (10/250V).
Para a alimentação de microcomputadores e equipamentos eletrônicos sensíveis, foram previstos
circuitos exclusivos, sendo que suas tomadas serão do tipo 2P+T (20A/250V).
Para a alimentação dos equipamentos de ar-condicionado de janela foram previstas tomadas de força
2P+T (20/250V).
Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com
as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.
Serão introduzido os pontos de iluminação no forro ou na laje, onde serão utilizados luminárias de
sobrepor tipo calha, com lâmpada led tubular de 2 x 18W.

14. CLIMATIZAÇÃO
Os equipamentos de ar condicionado serão do tipo split inverter, hi-wall (parede), com capacidade de
refrigeração de 18000btu/h e 24000btu/h, ciclo frio.
Para cada conjunto deste sistema é instalado uma unidade evaporadora (instalada no ambiente a ser
climatizado) e uma unidade condensadora (instalada externamente ao ambiente a ser climatizado).
Os equipamentos foram dimensionados levando-se em conta a máxima carga térmica considerando o
período de verão como condição externa de climatização, com controle de temperatura, pureza e fluxo
de ar dentro dos padrões exigidos por norma.
Hi wall: As unidades evaporadoras do tipo hi wall deverão ser fixadas na parede e com a altura máxima
de 3,0 metros em relação ao piso e deverão ter a parte frontal (Parte responsável pelo retorno do ar) e
parte inferior (Parte responsável pelo insuflamento de ar) desobstruídas para perfeito funcionamento.
Todas as interligações desta evaporadora deverão ser realizadas através de caixas de passagem.
Unidades Condensadoras: As unidades condensadoras serão instaladas em suportes metálicos em
local adequado.
A interligação entre os compressores e a serpentina do evaporador (split) deverá ser através de tubos
de cobre maleável, sendo uma linha de descarga sucção (split) e outra de líquido, com diâmetros
nominais adequados.

15. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
A unidade consumidora será ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito
trifásico à quatro condutores, sendo três condutores FASE de diâmetro nominal 16 mm2 e um condutor
NEUTRO de diâmetro nominal 16 mm2 , com tensão de atendimento em 380 V, derivado de uma rede
aérea de distribuição secundária da COELBA.
O sistema fotovoltáico para geração de energia elétrica será formado pelos seguintes elementos:
- Módulos fotovoltáicos;
- Estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltáicos;
-Quadro de proteção/junção dos circuitos CC de geração fotovoltaica
- Inversor AC/CC-quadro de proteção da saída AC do inversor
- Cabos de conexão;
- Dispositivos de proteção CC e CA. O sistema de geração fotovoltaica será composto por alinhamentos
de séries de módulos, onde cada série é composta por diversos módulos fotovoltáicos, que por sua vez
são compostos de diversas células fotovoltaicas (as células fotovoltaicas captam a luz do sol, fonte
primária de energia, transformando a energia luminosa em energia elétrica). Os módulos fotovoltáicos
são montados sobre a estrutura metálica, denominado como suporte dos módulos, que por sua vez
são fixados sobre o telhado localizada da edificação de forma adequada. Os circuitos provenientes dos
diversos conjuntos de series são protegidos individualmente contra sobrecorrentes e surtos de tensão
e também conectam-se entre si em um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vcc, de onde partem
dois circuitos, um para cada entrada do inversor. O inversor transforma a corrente contínua (C.C) em
corrente alternada (C.A) e por sua vez tem sua saída protegida contra sobrecorrentes e surtos de
tensão por um quadro elétrico ao qual denominamos QD.Vca. A saída do QD.Vca interliga-se ao
barramento do Q.D.G CON(quadro de responsabilidade do projeto de instalações elétricas) ao qual
fornecerá a energia gerado pelo sistema. A energia elétrica produzida é consumida pelo local da
instalação ou injetada na rede elétrica por meio do ponto de entrega de energia da distribuidora, caso
a demanda seja inferior a energia produzida. A quantidade de energia gerada em um dia por um sistema
fotovoltáico, é proporcional à irradiação disponível no plano dos módulos fotovoltáicos. A energia
gerada pelos módulos fotovoltáicos, em corrente contínua, é fornecida a carga local ou injetada na rede
de forma sincronizada através dos inversores, que por sua vez, é transformada em corrente alternada.
Durante a noite o inversor deixa de operar e se mantém em estado de “stand by”, com o objetivo de
minimizar o consumo do sistema. Os inversores supervisionam a tensão e a frequência da rede,
entrando em operação somente quando os valores estão dentro da faixa de regime normal de
operação. O conjunto de proteções de conexão dos inversores não permite que funcione de forma
ilhada, ou seja, em caso de falha da rede elétrica a planta deixará de funcionar.
O módulo fotovoltáico fabricado deverá ser constituído de células de silício policristalino, possuir
robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente ser testado para suportar
altas cargas de vento e cargas de neve. Os módulos deverão dispor das certificações de qualidade
TÜV Rheinland to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007. O módulo fotovoltáico
deverá apresentar elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO. A garantia do produto contra
defeitos de fabricação deverá ser de no mínimo de 10 anos de duração. A garantia de produção mínima
deverá ser de 91,02% após 10 anos e 80,7% após 25 anos de sua potência nominal (Wp).

16. DIVERSOS
Será executado uma base de concreto para instalação das bandeiras (conjunto de bandeiras + mastro
de bandeira), localizada no pátio frontal.
Será disposto também extintores em todo o perímetro da edificação de acordo com as normas da NBR
13714. Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas onde serão ligadas unidades
autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma
hora. O equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da
concessionária, desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias
será feita internamente ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes
equipamentos que partirá dos CDs da subestação e controle.
Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas luminárias também
serão unidades autônomas só que com setas indicativas com a inscrição “SAÍDA”.
Será previsto conjunto de lixeira para separação do lixo, sendo cada uma destinada para cada tipo de
dejetos.

17. SERVIÇOS FINAIS
No término da obra deverá ser feita uma limpeza geral, de modo que a obra fique em condições de
imediata utilização.
Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos,
etc. ficando a Contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos
os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. Todos
os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o material
aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos.
Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio
e removido todo o entulho de obra existente.
Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais.
Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o recebimento provisório
da mesma.

18. ADMINISTRAÇÃO
Mestre de Obra: será de extrema importância um mestre de obra fiscalizando e acompanhando toda
e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre deverá estar presente nas decisões e
nas necessidades do dia a dia dos funcionários.
Almoxarife: é responsável pelo controle do estoque, conferência de mercadorias e expedição.
Trabalha em armazéns, silos e depósitos, fazendo os registros de entrada e saída dos itens de estoque.
Colaboram na organização da movimentação dos itens armazenados.
Técnico em segurança do trabalho: é responsável por orientar e coordenar o sistema de segurança
do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes.
Engenheiro Civil: para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil que
deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer dúvida
que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Vigilante da obra: é responsável pelo controle do fluxo de pessoas e na observação e na guarda do
patrimônio sem a utilização de arma de fogo.
Engenheiro Eletricista: é responsável por administrar os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. Também pode atuar na gestão do maquinário, da iluminação e na medição dos
instrumentos eletroeletrônicos.
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